
 

          FreeRide Club Kupa  
MK pontszerző verseny 

 
 
 

Időpont: 2019. 04. 07. Vasárnap 8.30 

Helyszín: Turracher Höhe 26-os pálya - Wildkopflift 

 

Versenyszám: Profi-Szlalolm  

(27mm-es dupla zászlós stangli, 12-15 méteres kaputávolságokkal) 

Versenyrendező: FreeRide Club SzSE 

Időmérés: Szappanos Bence  

Verseny TD: Lőrincz Áron 

Versenyigazgató: Székely Zoltán 

 

Kategóriák: 

 "B" kategóriás  

U6 (2013-2014)  

U8 (2011-2012) Fiú / Leány  

U10 (2009-2010)  

U12 (2007-2008) Fiú / Leány  

U14 (2005-2006)  

U16 (2003-2004) Fiú / Leány  

U21 (1998-2002)  

Masters I. (1984-1997) Férfi / Női  

Masters II. (1964-1983)  

Masters III. (1954-1963) Férfi / Női  

Masters IV. (1944-1953)  

Masters V. ( -1943) Férfi / Női 

 

"A" kategóriás 

U14 (2005-2006)  

U16 (2003-2004) Fiú / Leány  

U21 (1998-2002)  

Felnőtt ( -1997) Férfi / Női 

 



Nevezési határidő: 2019. 04. 03. szerda 12:00! Helyszíni nevezés +50%-os pótdíj megfizetése 

esetén lehetséges! Nevezéseket e-mailben kérjük a zoli@freerideclub.hu címre név, korcsoport 

megjelölésével.  

Nevezési díj: 5.000 Ft vagy 15 eur mely a technikai értekezleten fizetendő.  

 

Program:  

2019.04.06. Szombat 17.00 technikai értekezlet Badwirt Panzióban  

2019.04.07. Vasárnap 8.00-8.30 rajtszám átvétel a Wildkopflift aljánál 

8:30-8:50 pályanézés 

9:00 rajt (rajtsorrend időjárás függvényében a technikai értekezleten kerül 

véglegesítésre, A-kategóriának 2 futam, B-kategóriának 1 futam kerül megrendezésre)  

 

Eredményhirdetés: a verseny lefutása után kb. 30p-el a pálya alján  

Díjazás: kategóriánként és nemenként 1-5 helyezett, kivéve U6, U8, U10, U12 korosztályokban 

minden induló oklevél + ajándék  

 

Info vonal: Székely Zoltán 20/984-6162 

 

Egyéb információ: Április 6.-án a Magyar Kupa sorozattól független HÓMENŐK amatőr GS 

verseny kerül megrendezésre, melyre bárkit szeretettel várunk. Bővebb info a 

www.homenok.hu oldalon olvasható. 

 

A versenyen csak érvényes sportorvosi pecséttel és balesetbiztosítással rendelkezők indulhatnak, melyet a rajtszám átvételekor kell bemutatni. Az 

U6-U8-U10- U12 korcsoportokban háziorvosi igazolás is elfogadható. Bukósisak, sífék használata kötelező! Egyéb tekintetben a mindenkor Magyar 

Sí Szövetségi Alpesi Verseny Szabályai érvényesek! 

A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb...) a saját felelősségére vesz részt. A versenyrendezőség a versenyen esetlegesen 

előforduló balesetekért illetve, ezekkel kapcsolatban másoknak okozott károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Óvás: a futam vége után 15 

perccel a zsűrinél írásban lehet benyújtani. Az óvás díja 15.000.-Ft, amit a benyújtásnál a zsűrinél kell befizetni. Amennyiben a zsűri az óvásnak helyt 

ad a befizetett összeg vissza jár. A versenyen az orvosi felügyeletet a Bergrettung Turracher Höhe végzi. 

A nevezéssel mindenki hozzájárul, hogy a versenyen kép, ill. videó felvétel készülhet róla, amit a versenyrendező promóciós céllal felhasználhat a 

későbbiekben.  

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!   

 

 

Székely Zoltán 

FreeRide Club  

2019. 03. 23. 
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