
MVM Magyar Kupa 2021-22 

a Magyar Sí Szövetség versenysorozatának 5-ik fordulója 

Callberg kupa 2022. 

Profi SL verseny (2 futamos) 

 

Versenykiírás 

Verseny időpontja: 2022. február 15.                                

Verseny helyszíne: Mátraszentistván (Sípark) 

Versenyigazgató: Mohai Szabolcs (Callberg Sportiskola)        TD: Előházi Péter (Felső-Mátrai DSE) 

Versenyorvos: Dr Zorkóczy Ferenc                                        Rendező: Callberg SE és Felső-Mátrai DSE 

Informatika: Marosi Márk 

 

Kategóriák:     

     
"A" és "B" kategóriás versenyzők (igazolt versenyzők, klubnevezéssel) versenyzők: 

U6 (2016-2017) U8 (2014-2015) Fiú/Leány (Mini) 

U10 (2012-2013) U12 (2010-2011) Fiú/Leány (Gyerek) 

U14 (2008-2009) U16 (2006-2007) Fiú/Leány (Serdülő) 

U21 (2001-2005) Felnőtt ( -2000) Férfi/Női 

 

 

Program: 

2022. február 14. 15.30 online technikai értekezlet 

2022. február 15. 

9:30 Liftindulás (versenyirodanyitás 8:30, kasszanyitás 9:00) 

9:30 – 9:55 Pályanézés minden korcsoportnak 

10:00 Rajt 

Eredményhirdetés: A verseny után kb. 30 perccel a helyszínen. 

 

A Magyar Sí Szövetség főszponzora 

                                                                       



Díjazás: I – III. helyezett érem, I – VI. helyezett oklevél. 

Nevezés: 

„A” és „B” kategóriájú mini, gyerek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korú igazolt versenyzők részére 

kizárólag klubjuk által 2022. február 13-ig a siverseny.hu weboldalon. 

Nevezési díj: 5.000 Ft/ fő. A nevezési díjat a rajtszámok átvételekor kell fizetni. 

A verseny lebonyolítása a Magyar Sí Szövetség Alpesi Versenyszabályzata szerint történik. 

Minden korcsoport 12 – 15 méter távolságra, 27 mm-es stanglival tűzött pályán versenyez. A két 

futam között a pályát nem tűzzük át. A verseny az „1-es” FIS pályán lesz megrendezve.  

A versenyen csak érvényes síversenyzői balesetbiztosítással, és érvényes sportorvosi igazolással 

lehet indulni. Bukósisak és sífék használata minden induló számára kötelező! 

Amennyiben a verseny második futamát objektív okok miatt nem lehet megrendezni, akkor az 

eredményeket egy futam alapján hirdetjük ki. 

A versenyen mindenki (versenyző, kisérő, rendező, stb.) saját felelősségére vesz részt. 

A versenyrendező a versenyen esetleges előforduló balesetekért, illetve ezekkel kapcsolatban 

másoknak okozott károkért semmiféle felelősséget nem vállal. 

COVID-19 egészségügyi előírások: a síelés egyéni szabadtéri sportnak minősül. A Sípark a 

Magyarországon hatályos járványügyi rendelkezéseket és szabályokat szigorúan betartja, és 

betartatja a területre belépő minden vendéggel. A sípálya zárt helységeiben és a felvonókon a 

maszk viselése kötelező. A rajtszámok átadás-átvétele klubonként egy személy részére 

lehetséges. Egyéb esetekben bármiféle ügyintézés szabadban, a kötelező távolság betartásával 

történhet.  

Érdeklődni: Előházi Péter +36 30 6253385 

 

Mátraszentistván, 2022.02.06. 
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