
MVM Magyar kupa 5. forduló, 
FreeRide Club szervezésében 

Verseny időpontja: 2022.02.13. vasárnap  
Verseny helyszíne: Sátoraljaújhely 2-es pálya 
Versenyszám: B-kategóriának 1 futamos, A-kategóriának 2 futamos Profi-SL 
Rendező: FreeRide Club SzSE  
Versenyigazgató: Huszka Kornél  
TD: Székely Zoltán 

Kategóriák: 
B kat.  
U 6 (2016-2017)  
U 8 (2014-2015) 
U10 (2012-2013) 
U12 (2010-2011) 
U 14 A és B (2008-2009)  
U16 A és B (2006-2007) 
U 21 A és B (2001-2005) 
Felnőtt A (        -2000)  
Masters I. (1987-2000) 
Masters II. (1967-1986) 
Masters III. (1957-1966) 
Masters IV. (1947-1956) 
Masters V. (       -1946) 

Program: 
02.12. 19:00 Technikai megbeszélés a Tursitaszállóban (Sátoraljaújhely 
Torzsás út 25.)  

02.13.  
8:30- bob nyitas a pályához felújításhoz  
9:00- lift nyitas  
9:30-9:50 palyanezes  
10:00- rajt, eredményhirdetés a verseny vége után 30p-el  

((02.12.-én amatőr síversenyt rendezünk a helyszínen bővebb 
információ: www.homenok.hu))  

Díjazás: korcsoportonként az 1-3 érem érem és oklevél díjazásban részesül 

http://www.homenok.hu


Nevezés: Nevezéseket a Magyar Sí Szövetség DATA rendszerén és e-mailen a 
zoli@freerideclub.hu keresztül lehet. Nevezéseket csak a versenyzők klubjaitól, a 
versenyzők adatainak (név, születési idő, kategória) feltüntetésével fogadunk el. 
Nevezési díj: 8.000.-Ft /fő, amit a rajtszám átvételekor kell befizetni. Nevezéseket 
02.10.-e csütörtök 20:00ig fogadjuk.  

Kedvezményes bérletárak:  
1 napos felnőtt 5.000.- gyerek 3.500.- (6-14 éves korig) 6 éves kor alatt ingyenes.  
+ 1.000Ft kaució 

A verseny lebonyolítása a Magyar Sí Szövetség Alpesi Versenyszabályzata szerint 
történik. A versenyen a versenyzők csak érvényes sportorvosi igazolással és 
valamennyi induló csak felelősségi kárra is kiterjedő érvényes balesetbiztosítás 
birtokában indulhatnak, melyet a TD kérésére fel kell mutatni.  A versenyen 
mindenki (versenyző, kísérő, rendező, stb.) saját felelősségére vesz részt. 
A versenyrendező a versenyen esetlegesen előforduló balesetekért, illetve ezekkel 
kapcsolatban másoknak okozott károkért semmiféle felelősséget nem vállal. 

Covid 19 egészségügyi előírások: 
A síelés és a snowboardozás egyéni szabadtéri sportnak minősül. A zempléni 
kalandpark sípálya a hatályos járványügyi rendelkezéseket szigorúan betartja és 
betartatja a területére belépő minden vendéggel!  

Óvás: a futam vége után 15 perccel a zsűrinél írásban lehet benyújtani. Az óvás 
díja 15.000.-Ft, amit a benyújtáskor a zsűrinél kell befizetni. Amennyiben a zsűri az 
óvásnak helyt ad, a befizetett összeg visszajár. 

Budapest, 2022.02.06. 


