Magyar Sí Szövetség alpesi versenyeinek
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Versenyzők:
- „A” kategóriás versenyzők:
Akinek FIS kodja van, vagy indult az előző évi serdülő
ifjúsági junior vagy felnőtt Országos Bajnokságon.
- „B” kategóriás versenyzők: Mindenki más igazolt
versenyző, kivéve a Masters versenyzők.
- Versenyengedéllyel nem rendelkező szabadidő
sportoló
„A” kategóriás versenyző egy év kihagyással „B”
kategóriás versenyzővé minősül vissza

Korcsoportok „A” kategóriás versenyzők esetében:

U14 (serdülő I.)
U16 (serdülő II.)
U21 (ifi)
Felnőtt

13-14 éves kor
15-16 éves kor
17-21 éves kor
22 éves kortól
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„B” kategóriás versenyzők esetében:
U6 (mini I.)
U8 (mini II.)
U10 (gyerek I.)
U12 (gyerek II.)
U14 (serdülő I.)
U16 (serdülő II.)
U21 (ifi)
Masters I
Masters II.
Masters III.
Masters IV.
Masters V.

5-6 éves kor
7-8 éves kor
9-10 éves kor
11-12 éves kor
13-14 éves kor
15-16 éves kor
17-21 éves kor
22-34
35-54
55-64
65-74
75-

Verseny kategóriák
A hazai versenynaptárban szereplő I. és II. kategóriás
versenyekre kötelező ezen szabályok betartása
III. kategória alatt kiirt versenyeken ajánlott ezen
szabályok betartása
-

Országos Bajnokságok I. kategória
Országos Bajnoki futamokat csakis az MSÍSZ írhat
ki.
A
rendezés
jogát
átadhatja
valamely
tagegyesületének,
vagy egyéb szervezetnek,
csoportnak.

-

Rangsoroló és MK versenyek, igazolt versenyzőknek
II. Kategória

-

Versenyengedély nélküli (pl.: szabadidős vagy egyéb
versenyek III.kategória)
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Versenyek rendezése
A rendező
Valamely verseny szervezője az a személy vagy
személyek csoportja (az MSISZ tagegyesülete), akik a
szükséges előkészületeket elvégzik, és közvetlenül
elvégzik a verseny lebonyolítását a pályán.
A rendező
betartását

feladata

biztosítani,

versenyszabályok

A versenynaptárba kerüléshez a„versenyrendezési
feltételek” szabályzat tartalmazza a feltételeket.
A versenykiírás
A rendezőnek a hazai versenynaptárban felsorolt
megrendezni kívánt versenyre versenykiírást kell
kiadnia, amely kiírásnak a következőket kell
tartalmaznia:
-

a verseny neve, dátuma és helye

-

az egyes versenyekre vonatkozó technikai adatok
és a
részvétel feltételei (korcsoportok)

-

a
kiírásban
kell
közzétenni
az
ezen
szabálykönyvben nem szereplö, de a verseny
megrendezésében fontos információkat (pl.: csak
meghatározott korcsoportnak indulhatnak vagy pl.:
szabadidő verseny stb.)
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-

a rendező hivatalos személyek neve, kapcsolattartó
neve, elérhetősége

-

az első technkai értekezlet, megbeszélés
sorsolás ideje és helye

-

a díjátadások ideje és helye

-

a kiírásnak tartalmaznia kell: „minden a versenyen
résztvevő tudomásul veszi, (versenyző, edző, stb
tehát mindenki) hogy a saját felelősségére vesz
részt az eseményen”

-

a nevezések végső dátuma és a jelentkezési cím,
beleértve a fax számot és e-mail címet

és a

A verseny rendezőjének legalább két héttel a tervezett
időpontja előtt az eseményre vonatkozó versenykiírást
közzé kell tennie. Ez lehetséges e-mail ben, az MSISZ
honlapján, vagy egyéb módon.
Versenyt lemondani csak a tervezett időpontja elött egy
honapon kívül lehet. (Kivételt képez az időjárás vagy
vis major). Elmulasztása pénzbüntetést, és további
versenyrendezéstől való eltiltást vonhat maga után.
A versenyek elhalasztását vagy lemondását azonnal
jelezni kell az MSISZ felé telefonon, e-mail-en, vagy
faxon, továbbá minden meghívott vagy nevezett
részvevővel, tagegyesülettel, kinevezett TD–vel is
közölni kell.
A versenykíírásnak tartalmaznia kell minden olyan
lényeges információt, amely a verseny lebonyolítása
során esetleges vitás esetekben segítséget adhat.
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Nevezések
A nevezéseket úgy kell megküldeni, hogy a verseny
rendezője a nevezések határidejének lejárta előtt
megkapja azokat. Legalább 24 órával az első sorsolás
előtt a szervezőknek végleges és teljes listával kell
rendelkezniük.
Az I. és II. Kategóriás versenyre csak az MSÍSZ
tagegyesülete jogosult nevezni. Minden nevezésnek
tartalmaznia kell a következőket:
magyar kódszám ha van, név, születési év, nevező
tagegyesület
versenyszám pontos meghatározása, amelyre a
nevezés szól, az adott versenyszámban a versenyző
rangsorpontja.
Amennyiben a nevezni kívánt versenyzőnek még
nincsen magyar kódja a versenyen elindulhat. Ebben
az esetben a hivatalos eredménylista megjelenése
után nyolc napon belül meg kell kérnie a magyar kódot,
ellenkező esetben eredménye törlésre kerül.
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A verseny lebonyolítása
A Zsüri:
- a Technikai Delegátus (TD)
- a döntőbíró
- a versenyigazgató (versenyfőnök)
A Zsűri feladatai
A verseny teljes időtartama alatt a Zsűri ellenőrzi a
szabályok betartását.
Technikai szempontból elsősorban a következőket:
- ellenőrzi a versenypályákat és a pályák kitűzését
- ellenőrzi a hóviszonyokat
- ellenőrzi a pálya előkészítését
- ellenőrzi a rajtot, a célba érkezést és a célból való
kifutást
- ellenőrzi az elsősegélynyújtó szolgálatot
- felülvizsgálja a verseny előtt a pályát
- a pálya körülményeknek és a rendkívüli
körülményeknek
megfelelően
megváltoztatja
a
rajtrendet
- megváltoztathatja a rajtok közötti időintervallumokat
- utasításokat ad és információkat gyűjt a kapubíróktól
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A Tehnikai Delegátus (TD)
A TD elsődleges feladatai:
- biztosítja ezen szabályok érvényesülését
- megfigyeli, hogy zökkenőmentesen zajlik-e az
esemény
- feladatkörén belül tanácsokkal látja el a szervezőket
A TD-nek érvényes engedéllyel kell rendelkeznie,
A TD vizsga három évig érvényes! Ezután meg kell
újítani.
Az MSISZ feladata a TD kiképzése.
A TD felkérése a rendezőnek a kötelessége.
Amennyiben a rendező ezt kéri a szövetség jelöli ki a
TD-t. Az aktuális TD lista a szövetség honlapján
elérhető. TD nélkül lebonyolított verseny törlésre kerül
a szövetség versenyrendszeréből!
A TD-nek a verseny befejezése után egy héten belül
un. TD riportot kell a szövetségbe elküldenie.
Költségek elszámolása
A TD jogosult napidíjra, utazási, szállás és étkezési
költségeinek megtérítésére. A díjak mértékét a
„versenyrendezési feltételek” tartalmazzák,
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A kapubíró
Minden kapubírónak
versenyszabályokat.

alaposan

ismernie

kell

a

A kapubíró által átadott információnak világosnak és
egyértelműnek kell lennie.
Viselkedése nyugodt,
körültekintő és megfontolt.
Kétség esetén a kapubíróknak a ”jobb, ha egy hiba
büntetlen marad, mintha tévesen büntetik meg”
alapelvet kell követniük.
A kapubírónak csak akkor kell hibát jeleznie, ha meg
van győződve arról, hogy a hibát elkövették. Óvás
esetén világosan és pontosan
meg kell tudnia
magyarázni, hogyan követték el a hibát.
Ha a kapubírónak nem egyértelmű, hogy történt-e hiba
a
legalaposabb
kivizsgálást
kell
megtennie.
Konzultálhat a szomszédos kapubíróval, hogy saját
állítását igazolja. A zsűri valamelyik tagján keresztül
kérheti a verseny ideiglenes megszakítását, hogy a
pályán megvizsgálhassa a nyomokat.
A közvéleménytől nem engedheti befolyásolni saját
véleményét. Hasonlóan nem fogadhatja el a
szemtanuk véleményét, még akkor sem, ha azok
valóban tapasztaltak.
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A kapubíró kötelezettségei az első és a második
futam befejezésekor.
A Zsűri által adott utasításokkal összhangban a vezető
kapubíró begyűjti a kapubírói kartonokat, majd átadja
azokat a döntőbírónak.
Az első futam lezárása után a vezető kapubíró kiosztja
a második futam pályabíró kartonjait.
A Kapubíró feladata esemény esetén
Minden kapubíró, aki kizárásra vezető hibát jegyzett fel
vagy szemtanúja volt egy újraindítást eredményező
eseménynek, a zsűri rendelkezésére kell állnia
mindaddig, amíg az óvásról nem döntöttek.

A Kapubíró kiegészítő feladatai
Amint a szükséges bejegyzéseket elvégezte a
kapubirói kartonon, a kapubírónak azonnal a többi
feladatára kell figyelnie. A következőkre kell ügyelnie:
Visszaállítsa függőleges helyzetbe a kapu stanglijait ( a
ferde kapu segítheti vagy hátráltathatja a versenyzőt).
A kiütött kapukat vissza kell helyeznie a helyes
pozícióba. Ajánlott a kapu helyének megjelölése
amennyiben van rá mód.
Visszaköti a leesett vagy hiányzó kapuzászlókat.
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A színeknek megfelelően kicseréli a törött stanglikat
Ha valamely versenyző akadályoztatva van a
futásában, azonnal el kell hagynia a versenypályát és
jelentenie kell azt a legközelebbi kapubírónak. A
kapubírónak a kapubirói kartonjára fel kell jegyeznie az
esemény körülményeit és az első vagy a második
futam végén a zsűri rendelkezésére kell bocsátania. A
kapubírónak meg kell kérnie a versenyzőt, hogy
azonnal tegyen jelentést a döntőbírónak TD.nek, vagy
egy másik zsűri tagnak.
Szigorúan tilos a futamot feladó, vagy a versenyből
kiállt versenyzőnek folytatnia a sielést a versenypályán.

A versenyzőnek adandó információ
Egyrészt a versenyző is a kapubíróhoz fordulhat, ha
elesett vagy hibát követett el, másrészt a kapubírónak,
amikor lehetséges, tájékoztatnia kell a versenyzőt arról,
ha olyan hibát követett el, ami a kizárásához vezethet.
Mindegyik esetben világos , meggyőző hangon
válaszol a kapubíró a versenyző kérdésére, illetve
tájékoztatja a következő szavakkal:
Tovább, ha a versenyző nem számíthat kizárásra,
mivel a kapu bevételét a kapubíró megfelelőnek ítélte
Vissza, ha a versenyző kizárásra számíthat
A versenyző teljes egészében felelős a tetteiért és
ilyen szempontból nem hibáztathatja a kapubírót.
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A Kapubíró helye
A kapubírónak egy elszigetelt helye az esési zónán
kívül kell tartózkodnia . Úgy kell elhelyezkednie, hogy
a terepet illetve a kapukat és a pályának azon
szakaszát, melyért felelős jól megfigyelhesse, elég
közel ahhoz, hogy azonnal cselekedhessen, de elég
távol ahhoz, hogy a versenyzőt ne zavarja.
A kapubírók száma
A szervező feladata elegendő számú, arra alkalmas
kapubíró rendelkezésre állását biztosítani.

A Kapubírók támogatása (ajánlás)
A kapubírónak legalább 10 perccel a
megkezdése előtt a helyén kell tartózkodnia.

verseny

A kapubíró
feladatának megfelelő ellátáshoz
szükséges eszközöket előre meg kell határozni és a
rendezőnek kell rendelkezésére bocsátania.
A ceruza,üres papír az események feljegyzésére.
A pályán való munkához szükséges eszközök: lapát,
gereblye, fúró, ékek, stb.
Elegendő tartalék kapu a megfelelő színben. Ezeket a
pálya szélén kell elhelyezni.
Ha vitás esetben valamely fél videofelvételt tud
felmutatni a az óvás tárgyának ügyében azt a zsüri
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mint segitő anyagot elfogadhatja az óvási eljárás
során.
A helyes kapuvétel
Valamely kaput akkor vett be helyesen a versenyző, ha
mindkét sícsőrrel és mindkét lábbal áthaladt a forduló
kapukat összekötő képzeletbeli vonalon a természetes
haladási irányból. Ha valamely versenyző egyik sílécét
elveszíti, anélkül, hogy hibát követett volna el, (pl. nem
„lovagolta meg” az egyik műlesikló stanglit), akkor a
maradék sítalp csőrének, és mindkét lábnak át kell
haladnia a forduló kapukat összekötő képzeletbeli
vonalon a természetes haladási irányból. Ez a szabály
akkor is érvényes, ha a versenyzőnek vissza kell
mennie a kapuig. Ahol a külső stangli is ki van tűzve
(átcsúszó kapu, függőleges kombináció, első vagy
utolsó kapu) a helyes kapuvétel, ha mindkét csőr, és
mindkét láb keresztezi a forduló kaput és a külső
stanglit összekötő képzeletbeli vonalat
Egy síléccel csak az utolsó kapu, és a célvonal közötti
szakaszt teheti meg a versenyző.
A képzeletbeli vonalat a két egymást követő forduló
karót összekötő legrövidebb egyenes adja a
hómagasság szintjén
Ha egy versenyző függőleges helyzetéből kimozdítja
valamelyik stanglit még azelőtt, hogy a versenyző
mindkét síjének csőre, és mindkét lába áthaladt volna
a kapu vonalán, a sí csőréknek, és mindkét lábnak
még úgy kell áthaladnia, mintha a karót nem mozdította
volna el.
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A kapu
A hazai versenyekben használt kapuk kizárólag
úgynevezett „kip” vagy billenő kapuk lehetnek. Gyerek
SL versenyek csak „térdstanglikkal” tűzhetők ki.
Gyerek, valamint serdülő korú versenyzők GS
versenyszámban csak „vékony” (25-28mm átmérőjű)
karók között versenyezhetnek.
A műlesiklás, és óriásműlesiklás karói piros és kék
színűek kell legyenek, váltakozva.

Közös szabályok

I. és II. kategóriás versenyeken a siversenyzésre is
érvényes biztositás, sportorvosi engedély kötelező. 14.
életévét be nem töltött versenyző számára a háziorvos
által kiállított igazolás is elfogadható.
A versenyeket csak lezárt pályán lehet megrendezni!
Az első futam rajtsorrendje a technikai értekezleten
meghatározott sorrend.
Második futamban a zsűri által meghatározott
sorrendnek megfelelően indulnak a versenyzők:
Amennyiben valamilyen ok folytán a verseny második
futama nem tartható meg (időjárási viszonyok,
technikai okok, stb.) a verseny végeredménye egy
futam alapján is kihirdethető.
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A pályanézés
A versenyzők a pályát csak a végső kitűzése után
nézhetik meg. A pályanézés során a technikai
személyzet nem zavarhatja a versenyzőket a pályán. A
zsűri határozza meg a pályanézés módszerét. Tilos
átsíelni a kapukon, vagy a kapuk
mellett
párhuzamosan gyakorolni a fordulást..A versenyzőknek
hordaniuk kell a rajtszámukat. Nem síelhetnek le az
előkészített pályán. Nem léphetnek lábbal, síléc nélkül
a pályára.
Műlesiklás (Slalom)
Függőleges szintkülönbség, kapuszám
Felnőtt versenyek pályái:
-szintkülönbség : 100-200m
-kapuszám: 32-38%-a a függ. szintkül.-nek +- 3 kapu
-kaputávolság (h):két forduló kapu között: 6-13m
-két kapu között (i): min. 0,75-1m
-kaputávolság „átcsúszó” kapunál (j):12-18m
-kapu szélessége (függ. Kapunál) (k): 4-6m
-stangli normál „felnőtt” kapu (30mm átmérő)
-első, utolsó, átcsúszó, vertikál párját is ki kell tűzni!

Serdülő versenyek pályái:
-szintkülönbség: 80-140m (100-160m)
-kapuszám: 32-38%-a a függ. szintkül.-nek +- 3 kapu
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-kaputávolság: két forduló kapu között:
min. 0.75-1m, max. 6-11m
-kaputávolság „átcsúszó” kapunál:
12-15m
-kapu szélessége (függ. Kapunál) 4-6m
-stangli „vékony” (25-27mm átmérő)
-első, utolsó, átcsúszó, vertikál párját is ki kell tűzni!
Amennyiben tőbb korcsoport versenyez egyazon
pályában akkor a kisebb korcsoport számára
használatos kapuval kell tűzni, kaputávolságban 1011m-t kell alkalmazni.
Tűzhető kombinációk:
Könyök 3-5, telegram: 1-3 db maximum 3 kapu
4-es telegram csak ifi és felnőtt versenyen lehet
Gyerek versenyek pályái:
-25-40 irányváltás
-kaputávolság max 9m
-stangli „térd stangli”
-első, utolsó, átcsúszó, vertikál párját is ki kell tűzni!
Kapuk
Egy műlesikló kapu egy stangliból áll
Az első, valamit az utolsó kapunak, és a függőleges
kapukombinációknak a külső párját is ki kell tűzni
minden korcsoport számára.
A pálya
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A műlesikló versenyeket csal lezárt pályán lehet
rendezni!
A pálya min. 20 méter széles kell, hogy legyen.
A versenyeket a lehető legkeményebb pályafelületen
kell lebonyolítani.
Kapuk és kapukombinációk
A legfontosabb kapu és kapukombináció típusokat az
1.ábra mutatja be.
Nem javasolt nehéz kapukombinációkat felállítani sem
a pálya elején, sem a végén. Az utolsó kapuknak
inkább „bevezető” kapunak kell lenniük, hogy a
versenyző jó sebességgel haladjon át a célvonalon.
Ahol lehetséges, a legutolsó kapu ne legyen túl közel a
célvonalhoz. Irányítsa a versenyzőt a célvonal közepe
felé.
A kapukat a pályaépitőknek azonnal rögzítenie kell
(becsavarni), amint felállították.
A műlesikló pálya ellenőrzése
A zsűrinek, amint a pályatűző elkészült, ellenőriznie
kell, hogy a pálya versenyre kész-e, különös
figyelmet fordítva a következőkre:
- A pálya lezárása megfelelő-e
- A kapukat megfelelően becsavarták-e
- A kapuk a megfelelő színsorrendben következnek-e
- A kapuk a hó felett kellő magasságúak-e
- A két műlesikló pálya (amennyiben mindkét futam
pályája egyszerre van kitűzve), elegendő távolságra
van-e egymástól, hogy a versenyzőket ne
téveszthesse meg.
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- A tartalék kapuk elhelyezése megfelelő-e, ne
téveszthessék meg a versenyzőket
- A rajt és a cél a tervezettnek megfelelő-e.
k
1, ábra

Első kapu

h
Kapu vonala

h

k
Átcsúszó kapu
j

h
k
fordulópontokat
összekötő vonal

i

Függőleges kapu
kombináció
könyök, telegram

h
k
h

h
k
Utolsó kapu

Természetes „verseny”
haladási irány
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A rajt
A rajt intervallumok
A műlesiklásban szabálytalan időközönként rajtolnak. A
rajter egyetértésben a zsűrivel mondja meg, hogy
mikor indulhat a versenyző. A pályán lévő
versenyzőnek nem kell áthaladnia a célvonalon az
újabb versenyző indítása előtt. Ráinditás lehetséges.
Rajtsorrend
az első futamban a sorsolásnak megfelelő sorrendben.
A második futamban a zsűri döntése szerint.
Amennyiben a technikai értekezleten az nem lett
meghatározva az első futam befejezése után a
zsürinek kell a második futam rajt sorrendjét kihirdetni!
Rajt jelzés
A rajter amint megkapta a következő induló inditható
jelzést , figyelmezteti a versenyzőt, hogy „Felkészülni” ,
majd néhány másodperc múlva megadja a rajtjelet:
„Mehet”. A versenyzőnek ezen parancs után 10
másodpercen belül el kell indulnia.
A versenyzőnek az után, hogy az rajter szólította,
legkésőbb egy percen belül meg kell jelennie. A
következő versenyző szólítás utáni meg nem jelenése
kizárást vonhat maga után. A rajter engedélyezheti a
kését, ha a véleménye szerint azt „vis major” okozta.
Bizonyos esetekben a rajter engedélyezheti, hogy a
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rendes rajtsorrendbe beékelve induljon a versenyző. A
rajter hozza meg a szükséges döntést.

A műlesiklás végrehajtása
Két futam
A műlesiklás a lehetőségek szerint két ,különböző
pályán végrehajtott futamból áll. Amennyiben a zsűri
úgy rendelkezik a második futamot az első futam
pályájában is meg lehet rendezni. Mindkét futamot
ugyanazon a napon kell megtartani.
Műlesiklásban megengedett az úgynevezett „csatolás”.
külső segítséget azonban
nem fogadhat el a
versenyző
Profi SL versenyek: (PSL)
Óriásműlesikló kapukkal tűzve (dupla karó zászlóval)
12-15m kaputávolság
Csak hinta kapuk 27mm átmérővel.
Első, utolsó kapu dupla kapuval van tűzve.
Óriás műlesiklás (GS)
Függőleges szintkülönbség, kapuszám
Felnőtt versenyek pályái:
-szintkülömbség : 150-250m
-kapuszám: 11-15%-a a függ. szintkül.-nek
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-kaputávolság két forduló kapu között (h): min 10m,
max nincs
-kapu szélessége (függ. kapunál) (k): 4-8m
-stangli normál „felnőtt” kapu (30mm átmérő)
-első, utolsó, átcsúszó, párját is ki kell tűzni!
Serdülő versenyek pályái
:
-szintkülömbség: 120-200m
-kapuszám: 13-18%-a a függ. szintkül.-nek
-kaputávolság: két forduló kapu között (h): min 10m
max. 27m
-kapu szélessége (függ. Kapunál) (k): 4-8m
-stangli „vékony” (25-28mm átmérő)
Gyerek versenyek pályái:
-kaputávolság max 20-22m
-stangli „vékony” stangli 25-28mm stangli
Mini versenyek pályái:
-15-25 kapu, és csak is hinta kapukat lehet tűzni
- max 12-15 m-es kaputávolság
Amennyiben tőbb korcsoport versenyez egyazon
pályában akkor a kisebb korcsoport számára
használatos kapuval kell tűzni, kaputávolságban köztes
távolságot kell alkalmazni.
Kapuk
Az óriás műlesiklás kapui 2 műlesikló stangliból és 1
zászlóból állnak. A függőleges kapukombinációknak,
valamint az első és az utolsó kapunak a párját is ki kell
tűzni.
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A kapuknak legalább 4 m és legfeljebb 8 m szélesnek
kell lenniük (k). A két egymást követő kapu
legközelebbi karói
közötti távolság nem lehet
kevesebb 10 méternél.
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Első kapu

h
Kapu vonala

fordulópontokat
összekötő vonal

Átcsúszó kapu

j

h
Természetes „verseny”
haladási irány

Utolsó kapu

k
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A pálya
Az óriásműlesikló versenyeket csal lezárt pályán lehet
rendezni!
A pálya min. 40 méter széles kell, hogy legyen.
A versenyeket a lehető legkeményebb pályafelületen
kell lebonyolítani.
Mindkét futamot ugyanazon a pályán kell felállítani, de
a második futamot lehtőség szerint újra kell tűzni. A
zsűri döntése alapján az első futam pályáján is
megrendezhetö a második futam
A pályatúző amikor gyermekek részére tűz pályát
különös figyelmet kell fordítson a versenyzők fizikai
képességére. A gyerek óriásműlesikló versenyek egy
futamból állnak.
A rajt
A rajt intervallumok
Az óriásműlesiklásban a versenyzők rajtolhatnak
szabálytalan, és meghatározott időközönként. A
szabályos időközönként történő rajtolást legkésőbb a
futam pályanézése előtt ki kell hirdetni.
Az első futamban a sorsolásnak, megfelelően
a második futamban a technikai értekezleten
megahtározott fordításd szerint. Ha a technikai
értekezleten nem lett meghatározva a fordítás módja,
akkor legkésőbb az első futam után a zsűrinek kell a
döntést meghoznia.
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Óriás műlesiklás (GS) kapuzászlói
A hazai versenynaptárban közzétett óriás műlesikló
versenyeken a kapuzászló használata kötelező.
A zászló széláteresztő anyagból kell készüljön.
Az óriás műlesiklás végrehajtása
Az óriás műlesiklás mindig két futamos. A második
futamot ugyanazon pályán lehet megtartani, de a
kapukat át kell tűzni.
Mindkét futamot ugyanazon a napon meg kell tartani.
U10, U12 (Gyermek I., II.) korcsoportban óriás
műlesiklás csak egy futamban zajlik. Az U14, U16
(serdülő I., II.) korcsoportban az óriásműlesiklás két
futamos.
Óriásműlesiklásban
visszataposás.

nincsen

csatolás,

és

a

Óvások
Minden
futam befejezése
után
a
hivatalos
hirdetőtáblán, ha van hangosbemondón közölni kell a
kizárt versenyzők rajtszámait.
A kihirdetést követő 15 percen belül van mód óvás
benyújtására.
A versennyel kapcsolatos óvást, a csapatkapitány,
vagy a versenyző edzője, vagy a klub képviselője
nyújthatja be.
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Óvást csak irásban lehet benyújtani. Dija 10000.- Ft
Amennyiben a zsűri helyt ad az óvásnak a befizetett
összeg visszajár.
A versenyen előforduló óvás esetén a verseny
zsürijének kell meghoznia a megfelelő döntést. Amig a
döntés nem született meg hivatalos eredménylista nem
adható ki. A döntésnél csak a zsűri tagok vannak jelen.
A döntést a zsüri szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a TD szavazata kettőt ér.
A zsűri döntése ellen fellebbezéssel lehet élni a MSÍSZ
alpesi bizottságának vezetőjéhez.
Az óvásról jegyzőkönyvet kell késziteni.

A verseny végeztével
A verseny befejezése után az eredményeket a
hivatalos eredménylist a alapján kell kihirdetni.
A hivatalos eredménylistának tartalmaznia kell
mindazon adatokat, melyek a „rangsor szabályzatban”
vannak meghatározva.
A verseny eredményeit a „versenyrendezési feltételek”
által meghatározott módon a Magyar Sí Szövetséghez
is el kell eljuttatni.
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Technikai értekezlet
Minden versenyt megelőzően tecnikai értekezletet kell
tartani. A technikai értekezleten a résztvevő klubok
képviselői vesznek részt. Lehetőség van a technikai
érterkelet megtartására a klubok képviselői nélkül is,
amennyiben előzetesen jelezték, hogy az értekezleten
nem tudnak részt venni. Az értekezletet a TD vagy a
versenyigazgató vezeti le.
A technika értekezlet feladatai:
-

-

a nevezések véglegesítése, pontosítása:
felnevezés csak az OB-n lehetséges, az U16
korcsoport idősebb korosztályának.
Ifi OB-ra az U14-U16 korcsoport felnevezehet
a verseny programjának meghatározása
döntőbíró megválasztása
a rajtsorrend meghatározása (amennyiben lehet a
második futamra vonatkozóan is)
előfutók kijelőlése (maximum 5 előfutó lehetséges)
sorsolás megtartása, rajtszámok kiosztása
egyebek

Felszerelésre vonatkozó szabályok
Aktív FIS kóddal, rendelkező versenyző csakis a FIS
szabályokban előírt felszereléssel versenyezhet.
Minden versenyszámban, és korcsoportban minden a
pályán versenyszerűen közlekedő résztvevő számára a
bukósisak
és
a
sifék
használata
kötelező!
Óriásműlesiklásban
csak
kemény
fülvédős,
műlesiklásban puha fülvédős
bukósisak is
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használható.
Óriásműlesiklásban
a
gerincvédő
használata „A” kategória számára kötelező! A többi
versenyzői kategória számára egy év türelmi idővel
(2017-2018-as szezon) lesz kötelező.
A többi „A” kategóriás versenyzö csak a FIS
szabályoknak megfelelő síléccel indulhat. Bukósisak és
sífék, síléc, gerincvédő kivételével a többi felszerelésre
nincsen megkötés.
„B” kategóriás versenyző, szabadidős sportoló
Nincsen felszerelésre vonatkozó megkötés
Felnevezett
versenyző
a
saját
használhatja minden versenyszámban.

felszerelését

A felszerelések ellenőrzését a zsűri feladata
szúrópróbaszerűen elvégzi, azonban ezzel megbízhat
bárkit.

Ezen szabálykönyvet az Alpesi Bizottság
november 17.-i ülésén megtárgyalta, és

2016.

2017 október 09.-i ülésén elfogadta.
Életbe lépése 2017. december 01.
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