
 
MSBSZ Snowboardkupa-sorozat 2023 

FSOB-WRT 
MSBSZ-Store13 Freestyle és Giant Slalom Országos Bajnokság 

és Fogyatékkal Élők Snowboard Kupafutama 
World Rookie Tour 

2023. február 16-19. 
 

A verseny célja: Magyarország 2023. évi Snowboard bajnoki címeinek és helyezéseinek 
eldöntése 
 
A verseny rendezője: a Magyar Snowboard Szövetség, a Store13 és a Sípark 
 
A verseny helyszíne: Sípark, Mátraszentistván 
 
PROGRAMTERV: 
 
2023. február 16. (csütörtök) – Edzésnap OB 
A csütörtöki edzésen rajtszám nélkül is részt lehet venni. 
 
Helyszín:   1-es pálya 
Időrend: 
08:30-11:00   GS edzés 
11:00-12:00   GS Regisztráció/nevezés/rajtszámosztás a másnapi versenyre 
 
2023. február 17. (péntek) - Giant Slalom versenynap – Magyar OB 
 
Helyszín:   1-es pálya 
Időrend: 
08:00-09:50  Regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
10:00-10:15  Rider’s meeting a rajtban 
10:15-10:45   Pályanézés 
10:45-11:00  Pályakarbantartás 
11:00    Rajt 
14:00    Eredményhirdetés 
 
2023. február 17. (péntek) – Freestyle edzésnap (OB és WRT) 
Az edzéseken csak érvényes nevezéssel és rajtszám használatával lehet részt venni.  
 
Helyszín:   5-ös pálya 
Időrend: 
10:00-16:00   Regisztráció/nevezés/rajtszámosztás  



10:00-16:00  Slopestyle edzés 
 
 
2023. február 18. (szombat) - Freestyle (Slopestyle) versenynap - Magyar OB 
 
Helyszín:   5-ös pálya 
Időrend: 
07:30-08:30 Regisztráció/nevezés/rajtszámosztás  
08:30-11:30  Freestyle edzés mindenkinek 
11:30-12:00   Pályakarbantartás 
11:30-12:00  Rider’s meeting 
12:00   Kvalifikáció mindenkinek  
15:30   Döntő: junior, felnőtt, senior  
17:00   Eredményhirdetés 
 
2023. február 18. (szombat) - Freestyle (Slopestyle) edzésnap – World RookieTour 
 
Helyszín:   5-ös pálya 
Időrend: 
15:00-17:00  Regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
17:00-19:00  Freestyle edzés 
19:15-19:45  Rider’s meeting (Hóhatár hütte) 
 
2023. február 19. (vasárnap) - World Rookie Tour 
 
Helyszín:   5-ös pálya 
Időrend: 
08:30-10:00   Regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
09:00-11:00   Freestyle edzés groms, rookie 
11:00-11:15   Pálya karbantartás 
11:15-13:00   Kvalifikáció 
13:00-13:30   Pályakarbantartás 
13:30-15:00   Döntő 
16:00    Eredményhirdetés 
 
(az időrendet érintő változtatás jogát fenntartjuk) 
 
 
A versenyek díjazása: az I-III. helyezettek érem- és oklevéldíjazásban részesülnek. 
 
 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 
Online:   2023. február 15., 20:00 (https://msbsz.hu/nevezes/) 

Az online nevezők és online fizetők számára a versenyirodában külön 
sor(oka)t biztosítunk a rajtszám átvételre! Egyéb dokumentum helyszíni 
kitöltésére nincs szükség ez esetben. 
 



Helyszínen:  Giant Slalom OB – 2023. február 16. 11:00-12:00 (versenyiroda) 
Giant Slalom OB – 2023. február 17. 08:00-09:50 (versenyiroda) 
Slopestyle OB – 2023. február 17. 10:00-16:00 (versenyiroda) 
Slopestyle OB – 2023. február 18. 07:30-08:30 (versenyiroda) 
WRT – 2023. február 18. 15:00-17:00 (versenyiroda) 
WRT – 2023. február 19. 08:30-10:00 (versenyiroda) 

 
 
NEVEZÉSI DÍJ:  
Országos Bajnokság:  

• online nevezés és online fizetés esetén 3000 Ft / versenyszám 
• helyszíni nevezés (csak KP) és fizetés esetén 5000 Ft / versenyszám 

 
World Rookie Tour: 5000 Ft vagy 15 EUR (online és helyszínen is) 
 
 
BÉRLETEK: 
Versenyzők és kísérőik számára a Sípark fenti kasszáinál lesz egy elkülönített „versenyzői 
kasszánál” lehetőség a bérletek soron kívüli vásárlására.  
A síbérlet árak a Sípark honlapján érhetők el: https://www.sipark.hu/berletek 
 
 
KATEGÓRIÁK: lány/fiú, férfi/női 
 
Korcsoportok a Magyar OB-n: 
Groms (2014-) = 9 éves vagy fiatalabb 
Kids (2013-2011) = 10-11-12 éves 
Rookie (2010-2008) = 13-14-15 éves 
Junior (2007-2005) = 16-17-18 éves 
Felnőtt (2004-1984) = 19 éves és idősebb 
Senior (-1983) = 40 éves és idősebb 
 
Korcsoportok a WRT-n:  
Grooms (2008- ) 
Rookie (2005-2007) 
 
Fogyatékkal élők kategóriái: hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi fogyatékos, 
transzplantált.  
Mindenki a saját korosztályával együtt áll rajthoz, de külön kategóriákban értékelve. 
 
 
SZABÁLYOK: 
 
Freestlye: 
Groms, kids, rookie: 2 lehetősége van teljesíteni a pályát, a jobbik kör alapján alakul ki a 
sorrend. 
 



Junior, felnőtt, senior: A versenyzőnek 2 lehetősége van teljesíteni a pályát a kvalifikáció során, 
a jobbik kör alapján alakul ki a kvalifikációs sorrend. A döntőbe 6 versenyző jut tovább a pontok 
alapján. A döntőben szintén 2 lehetőségük van a versenyzőknek, ennek alapján alakul ki a 
végleges sorrend. Amennyiben az adott kategóriában kevesebb versenyző nevez, a bírók a 
döntőbe jutók számát 4-re csökkenthetik, vagy a döntőt törölhetik, és minden versenyzőnek 
adhatnak 3 lehetőséget, így szintén a legjobb eredmény alapján alakul ki a végleges sorrend. 
 
Giant Slalom: 
Minden induló kétszer teljesítheti a pályát. A helyezések eldöntése a két időeredmény 
összesítése alapján történik.  
 
A versenyen való indulás feltétele az érvényes sportorvosi igazolás bemutatása!!! Bukósisak 
használata kötelező!!! A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A szervezőség az 
előforduló bármilyen balesetért felelősséget nem vállal. A nevezéssel minden résztvevő 
hozzájárul a róla készült kép- és videoanyag, rendezők által történő, promóciós célú 
felhasználásához. 
 
 
EGYÉB TUDNIVALÓK: 
Az MSBSZ COVID19 protokollja, versenyszabályzata, valamint az adatkezelési tájékoztató a 
https://msbsz.hu/szabalyzatok/ oldalon érhető el. 
 

Budapest, 2022. december 2. 


