
 

 

MVM Magyar Kupa 2021-22 
a Magyar Sí Szövetség versenysorozatának 3-ik fordulója 

 

Kovács Barnabás Emlékverseny  

Rangsoroló műlesikló verseny  

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Verseny időpontja:   2022. január 16.  Rendező: Rozmaring SE 
Verseny helyszíne:   St. Lambrecht, AUT  Technika: Union St. Lambrecht 
Versenyigazgató:   Kovács Gedeon  MSSZ TD: Nagy Csaba 
Versenyorvosi szolgálat:  Bergrettung Grebenzen 
 

Kategóriák:                                                                                                                                               
   ’B’ kat: U10 (2012-2013) U12 (2010-2011)       Fiú / Lány (Gyerek)  
   ’A’ kat:   U14   (2008-2009) U16 (2006-2007)          Fiú / Lány (Serdülő) 

U21  (2001-2005) Felnőtt ( - 2000)        Férfi / Női 
Mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült  Férfi / Női 

 

Program: 
   2022. január 14.-én 16 órakor technikai értekezlet az időmérő házban. 
   2022. január 16.:   műlesiklás igazolt (’A’ és ’B’ kategóriás) sportolók részére. 
   Eredményhirdetés: A verseny lefutása után kb. egy órával a helyszínen. 
   Díjazás: I.–II.–III. helyezett érem,  I.–VI. helyezett oklevél, U10, U12 mindenkinek oklevél. 
 

Nevezés:  ’A’ és ’B” kategóriájú gyerek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korú igazolt versenyzők 
részére kizárólag klubjuk által 2022. január 12.-én 24 óráig az MSSZ DATA rendszerébe és 
elektronikus levélben a kingahun@yahoo.com címre. Nevezési díj: 5000 Ft/fő. A nevezési 
díjat a rajtszámok átvételekor kell befizetni. 
 

A verseny lebonyolítása a Magyar Sí Szövetség Alpesi Versenyszabályzata szerint történik. A versenyen 
az igazolt versenyzők csak érvényes sportorvosi igazolással és valamennyi induló csak felelősségi kárra 

is kiterjedő érvényes balesetbiztosítás birtokában indulhatnak. 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 egyéni szabadtéri sportnak minősül. St. Lambrecht a 
hatályos osztrák és stájer tartományi járványügyi rendelkezéseket, valamint az Ausztriában érvényes 

beutazási szabályokat szigorúan betartja és betartatja a területére belépő minden vendéggel. Fokozott 

egészségügyi biztonsági intézkedést – COV C-19 Protokoll – vezettek be a létesítmény látogatói és az 
ott dolgozó kollégáik egészségének megőrzése érdekében, ami megtekinthető lesz a versenyirodán. A 

szabályos maszkviselés – FFP2-es orrot és szájat eltakaró maszk – a távolságtartás, a higiéniás 
szabályok és a kijárási korlátozás mindenkire nézve kötelező. A sípályán a maszk viselése kötelező. Ez 

alól kivételt képez a rajtba beálló, a pályán haladó versenyző egészen a célba érkezésig, illetve amíg ott 

kifújja magát. Ezt követően ismét kötelezően viselnie kell a maszkot. A rajtszámok átadás-átvétele 
klubonként egy személy részére lehetséges. Egyéb esetekben bármiféle ügyintézés szabadban, a 

kötelező távolság betartásával történhet. 
 

Budapest, 2021.12.30. 
 
                  Kovács Gedeon  
           Rozmaring SE – tel: +36 20 9 257 030 
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