
 

 

 

MH Amatőr Síbajnokság és verseny 

Eplény, 2017. február 8. /csütörtök/ 

 
VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny kiírója: Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 

 

A verseny rendezői: Honvéd Szondi Sportegyesület és  a Veszprémi Honvéd Sportegyesület. 

 

A verseny célja: Versenyzési lehetőséget a Magyar Honvédség ellátási körébe tartozók (hivatásos-, 

szerződéses-, önkéntes tartalékos-, nyugalmazott katonák, honvéd tisztjelöltek és honvédségi dolgozók) 

részére és a honvéd sportegyesületek tagjai számára. 

 

Nevezési határidő: 2018 február 1-je, 24:00 óra  

 

Nevezéseket az alábbi címre kérjük: Honvéd  Szondi György Sportegyesület (Cím: 8003 Székesfehérvár 

Malom u 2. Email:  szondi.szentes@gmail.com 

 

Információ: Szentes László nyá. ezredes 06 20 6200 521 

 

 Egyéb:  

 

Kérjük, hogy a  nevezés során szíveskedjen megadni az alábbi adatokat: Név,rf., születési idő, katonai 

szervezet, alakulat, sportegyesület. 

 

Kérjük továbbá azt is, hogy adja meg  az alábbi versenyszámok közül melyikben kíván indulni? 

Sí : 

Snowboard: 

 

Nevezési díj:  
- A tényleges szolgálatot teljesítő aktív és nyugállományú katonák, továbbá  polgári alkalmazottak 

részére: 1000.- Ft. (síbérlet hozzájárulás) 

- a honvéd sportegyesületek civil tagjai és a gyerekek részére 2000.- Ft., amely tartalmazza a 4 órás 

sípálya használati díját is. 

  
Versenyszámok:- Óriás műlesiklás, sível és snowboarddal 

A pálya hossza:  350-400 m. Eplény,  a rendezők által kitűzött pályán. 

  

Kategóriák:  

Lesiklás:  férfi: 35 alatt;  

   férfi: 55 éves korig 

   férfi: 55 felett 

   női: 40 év alatt 

   női: 40 év felett. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt érdeklődőket, hogy 10 főnél kevesebb induló esetén a korcsoporttok összevonásra 

kerülnek! Tájékoztatjuk, hogy lehetőséget biztosítunk 14 éves korosztályig a gyermekek részére is, az 

indulásra (versenyzésre) amennyiben a jelentkezők létszáma a 10 főt meghaladja.  

 

Snowboarddal: Férfi és Női, korcsoport nélkül.  

 

Helyszíni adategyeztetés:  A verseny napján: 08:30-09:00 óra között, a verseny helyszínén az 

előnevezés alapján előírt regisztráció. 
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Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni, amiért szíves megértésüket 

kérjük. 
 

A korosztályonkénti indulási sorrendet a regisztráció során húzott rajtszám fogja meghatározni! 

 

RAJT: 10:00 órakor, percenként növekvő rajtszám szerint sível, majd deszkával. 

 

Helyezések eldöntése: Idő alapján történik. Amennyiben lehetőség lesz  két futamot indítani ( a 

résztvevők számától függ), abban az esetben az összevont időeredmény  alapján kerül megállapításra a 

rangsor. A nevezettek létszámától (75 fő) függően igyekszünk két futamot lebonyolítani./ 

 

Versenyszabályok: Az egyesével letűzött kapukat a megfelelő oldalról kerülni kell, aki elesik, 

folytathatja a versenyt, amennyiben kaput nem hagyott ki. Új futás csak technikai hiba miatt (pl.: időmérő 

hibája, idegen besízése a kapuk közé,  stb.), a futam végén, a pályabíró engedélyével lehetséges.  

 

Snowboardból csak a „Freestyle” típus használható! 

  

Időmérés: Elektromos indítású kapu a rajtnál és fotocellás a célba érkezéskor. 

 

Eredményhirdetés: 14:30 órakor  a helyszínen. 

Külön kerül értékelésre és díjazásra  az MH bajnokság és az MH verseny. 

Díjazás:  Kategóriák első 3 helyezettje részesül kupa és érem díjazásban. 

   Különdíjak: legjobb női és férfi versenyző, 

     legeredményesebb katonai szervezet, 

     legeredményesebb honvéd sportegyesület 

  

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul! Az esetleges sérülésekért a rendező bizottság 

felelősséget nem vállal. A szervezőbizottság javasolja minden résztvevő részére  a balesetbiztosítás 

megkötését! 

 

Eredményes felkészülést, jó versenyzést kíván a: 

    

Rendezőség 

 


