
   

MURAU 28 - Dockyard Havas Szezonzáró  
Sí versenyszámok kiírása 

 
XII. Atomic Kupa (MK-GS), Dockyard Paralel Szlalom  Magyar Kupa(MK-PSL) 

Fundango Sícross Bajnokság (OB-SX 

 
Verseny időpontja: 2020. március 12-15. 

Verseny helyszíne: Kreischberg/Murau (Steiermark – Ausztria) 
 
 

A verseny programja: 
 

Március 11. szerda 
16:00 versenyközpont épül 
17:00 nevezés WM Bar 
kedvezményes bérletkártyák 
17:45 Technikai értekezlet Sí GS 
 
Március 12. csütörtök 
Sí GS Atomic Magya Kupa 
 

Kategóriák:  

 2014-2015   U6 (Mini I. fiú / lány amatőr, B kat. versenyző)  

 2012-2013   U8 (Mini II. fiú / lány amatőr, B kat. versenyző) 

 2010-2011   U10 (Gyermek I. fiú / lány amatőr, B kat. versenyző) 

 2008-2009   U12 (Gyermek II. fiú / lány amatőr, B kat. versenyző) 

 2006-2007   U14 (Serdülő I. fiú / lány amatőr B kat, versenyző / igazolt A” kat. versenyző 

 2004-2005  U16 (Serdülő II. fiú / lány amatőr B. kat. versenyző /  igazolt „A” kat. versenyző  

 1999-2003  U21 (Ifi fiú / lány amatőr B. kat. versenyző / igazolt „A” kat. versenyző 

 1998-   Felnőtt férfi/női igazolt „A” kat. versenyző 

 1985-1998  Masters I.férfi/női amatőr, B kat versenyző. 

 1965-1984  Masters II férfi/női amatőr, B kat. versenyző 

 1955-1964  Masters III férfi/női amatőr, B kat. versenyző 

 1945-1954  Masters IV férfi/női amatőr, B kat. versenyző 

 -1944    Masters V férfi/női amatőr, B kat. versenyző 

 

Program: 
Nagypálya (igazolt „A” kat. versenyzők: U14, U16, U21, F) 2 futamos:  

 8.30-9.30 rajtszám osztás 

 9.15-9.45 Pályanézés  

 10.00 rajt 
Rajtsorrend I-II. futam: Versenyzők (U14, U16, U21, F),  



   

 II. futam rajtja közvetlen az első futam után (áttűzés nélkül)  

Közepes pálya (amatőr „B” kat. versenyzők: U10, U12, U14, U16, U21, MAS I, MAS II, MAS III, 
MAS IV, MAS V), 1 futamos: 

 8.30-11.30 Rajtszám osztás 

 12.00-12.30 Pályanézés 

 12.45 Rajt 
Rajtsorrend: U10, U12, U14, U16, U21, MAS I, MAS II, MAS III, MAS IV, MAS V 

Minipálya (amatőr „B” kat. versenyzők: M I, M II), 1 futamos:  
 8.30-10.00 Rajtszám osztás 

 10.00-10.30 Pályanézés 

 10.45 rajt 
Rajtsorrend: U6, U8 

 
Eredményhirdetés: a nap végén, a verseny után az utolsó versenyző beérkezését követő kb 40 
percen belül. 
 

március 13. péntek 

Dockyard paralel szlalom Magyar Kupa (PSL)  
 
Kategóriák: 

 2010-2011   U10 (Gyermek I. fiú / lány nyílt)  

 2008-2009   U12 (Gyermek II. fiú / lány nyílt)  

 2006-2007   U14 (Serdülő I. fiú / lány nyílt) 

 2004-2005  U16 (Serdülő II. fiú / lány nyílt)  

 1999-2003  U21 (Ifi fiú / lány nyílt)  

 1998-   Felnőtt (férfi / női nyílt) 
 

Program: 
07:45 – 08:35      regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
08:10 – 08:40     pályanézés 
09:00                    sí rajt 
 
PSL lebonyolítása:  

 kvalifikáció: véletlenszerű párosítás, egy-egy menet mind a 2 pályában, a 2 futam összesített 
ideje alapján erősorrend.  

 döntők: négyes döntő (a döntőbe nem kerültek a kvalifikációs idejük alapján kerülnek 
értékelésre), ahol a párosítás: 1-4, 2-3. A döntő KO rendszerű, ahol a jobb jut tovább (az első 
futamban maximum időhátrány a kvalifikáció legjobb futamidejének a 4%-a, de max 1,5mp). 

 
Eredményhirdetés: a verseny lezárását követően legfeljebb 2 órával, a helyi tájékoztatás szerint 

 
Március 14. szombat 
Program 

 délután 13 órától freestyle verseny a pálya tetején a parkban 

 alpin edzés lehetőség előzetes bejelentés esetén 

 15:00-tól Sportos programok a pálya aljában (hófoci  5 fős csapatokkal, és egyéb versenyek) 



   

 
Március 15. vasárnap 
Fundango Sícross, Boardercross OB 

 

Kategóriák: 
 2010-2011   U10 (Gyermek I. fiú / lány nyílt)  

 2008-2009   U12 (Gyermek II. fiú / lány nyílt)  

 2006-2007   U14 (Serdülő I. fiú / lány nyílt) 

 2004-2005  U16 (Serdülő II. fiú / lány nyílt)  

 1999-2003  U21 (Ifi fiú / lány nyílt)  

 1998-   Felnőtt (férfi / női nyílt) 
 

 
Program: 

08:00 – 09:00     regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
09:00 – 10:15     pályanézés / edzés  
10:15 – 10:30     rider’s meeting (rajtban) 
10:30 – 12:00     SX, BX kvalifikáció (1 időmérő futam) 
12:05 – 13:30     Bajnoki döntők (SX, BX) 
Eredményhirdetés a nap végén 

 

SX, BX lebonyolítása: 
 a kvalifikációban a versenyzők egyesével mennek, 

 a résztvevők létszámától függően 4-es vagy 8-as döntő kerül megrendezésre. 

 
Eredményhirdetés: a verseny lezárását követően legfeljebb 2 órával, a helyi tájékoztatás szerint 
 
 

Fontos tudnivalók: 
 
Nevezési határidő:  

2020. március 10-ig az Alpesi Club-ban, vagy az esemény microsite oldalán 
(www.muraumarcius15.hu) illetve a helyszínen: 
óriásműlesiklás: március 11-én 17-18 óráig az információs pultnál, ill. a WM bárban, 
SS/SL/PGS/SX/BX március 12-14-ig, 9-15h-ig az információs pultnál, de legkésőbb az egyes 
versenyszámokat megelőző nap 15h-ig 

 
Nevezési díj:  

Versenyszám 
Kedvezményes előnevezés (az Alpesi 

Clubban 03.10-ig készpénzben) 
Utónevezés a helyszínen 

1 versenyszám 10 € / 3000 Ft 15 € 

Több versenyszám 20 € / 6000 Ft  30 € 

 A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik teljessé. A nevezési díj az Alpesi Clubban 



   

készpénzben teljesíthető (Gonza kft 1122 Budapest Krisztina krt 3.) legkésőbb 2020. március 10-
ig! Utónevezés esetén a díj a helyszíni versenyirodán a nevezés leadásakor készpénzben 
fizetendő, de legkésőbb az érintett verseny rajtját megelőzően. A helyszíni versenyiroda március 
11-én 16 órától üzemel. 

 
Egyéb: 

1 A versenyen csak síversenyzésre érvényes balesetbiztosítással lehet elindulni, aminek 
megkötése a versenyző, nevező feladata, felelőssége. A balesetbiztosítás az előnevezéssel együtt 
is igényelhető a szervezőnél március 10-ig a az Alpesi Clubnál. 

2 A versenyen minden induló a saját felelősségére indul, és tudatában van annak, hogy a 
síversenyzés jellegénél fogva veszélyes tevékenység. A versenyszervezőség a versenyen 
előforduló  semmilyen balesetért nem vállal felelősséget!  

3 Bukósisak használata kötelező! 
4 Rajtszám szabályos, jól látható viselése a verseny és az edzés ideje alatt kötelező. A nem, vagy 

nem megfelelően viselt rajtszám kizárást von maga után! 
5 A rajtról való késés és az edzés, pályanézés után a pályára való becsúszás automatikus DSQ 

(Disqualifield) minősítést von maga után!  
6 A versenyrendezőség felhívja a figyelmet, hogy az SX versenyszámban a FIS szabályzatában a 

versenyzők kontaktusára vonatkozó részben leírtak betartása kötelező, a másik versenyzővel a 
szándékos érintkezés vagy a másik versenyző szándékos hátráltatása tilos!  

7 Általánosságban az MSíSZ hivatalos versenyszabályzata, illetve a FIS vonatkozó szabályai az 
érvényesek, továbbá a Magyar Kupa futamokra a Magyar Kupa sorozat versenykiírása.  

8 Az igazolt versenyzők számára kötelező a MSíSZ versenyengedélyének megléte, melynek 
igazolását a versenyrendezőség kérheti.  

9 Nyílt versenyszám esetén a MSíSZ egyetemi felvételi vizsgán OB pontot jelentő igazolást nem állít 
ki. 

10 Felnevezésre nincsen lehetőség, kivéve PSL és SX versenyszámokban, ahol az U21-es versenyzők 
felnevezhetnek felnőtt kategóriába.  

11 A versenyrendezőség a program és a kategóriák változtatásának jogát fenntartja (időjárás, 
nevezett versenyzők száma, stb).  

 

Versenyigazgató: Körtvélyesi Miklós 
Versenyszervező: Marosport, Alpesi Club, Körte HVSE 
Technikai delegált az MSíSZ részéről: Góczy Antal 
Díjazás: I-III érem, oklevél esetleg tárgyjutalom, 4-6 oklevél, illetve a Mini és Gyerek 
kategóriákban az MK versenyen minden induló kap oklevelet. 
 
Nevezés, szállás, és kedvezményes síbérlet iránt érdeklődés: 
 
Nevezés, bérletinfo, kiírások, eredmények:      www. muraumarcius15.hu 
Nevezés, szállást, kedvezményes bérletkuponok: 
Alpesi Club:  Budapest, 1122 Krisztina Krt. 3.  

E-mail: info@alpesiclub 
Tel.: (1) 356-3701,  
A verseny ideje alatt: +36304410606 
 


