
 

 

28. DOCKYARD Havas Szezonzáró  
Snowboard Országos Bajnokság és Magyar kupfautam 

Versenykiírás, programok 
 

Verseny időpontja: 2022. március 12-15. 
Verseny helyszíne: Kreischberg/Murau (Steiermark – Ausztria) 
Versenyszámok: 
Parallel Slalom  - OB 
Parallel Giant Slalom – kupafutam 
Boardercross – OB 
Slopestyle - kupafutam 
 
Snowboard versenyszámok kategóriái: 

         Grooms          9 éves és fiatalabb (2013 -       ) 

         Kids                 10-11-12 évesek (2010 – 2012) 

         Rookie            13-14-15 évesek (2007 – 2009) 

         Junior             16-17-18 évesek (2004 – 2006) 

         Felnőtt            19 éves és felett (1983 – 2003) 

         Senior             40 éves és felett (        - 1982) 
A kategóriákon belül külön- külön kell a fiú és lány, illetve férfi és a női versenyt rendezni.Junior korú 

versenyző indulhat a felnőtt mezőnyben. Ezt nevezéskor jeleznie kell! 

 

A verseny részletes programja (snowboard): 
 

Március 11.péntek 
16:00  versenyközpont épül 
17:00  előnevezés Einkehrschwung 
kedvezményes bérletkártyák 
 
Március 12. szombat 
10:00-13:00 Snowboard edzés (4-es pálya) 
 
Aprés Ski: 
15:30  O’NEILL Hill Run (hegyrefutás, egyéni) 
15:45  O’NEILL Beach Ball on Snow (2 páros csapatok) 
 
21:00 Back in town – újra itt vagyunk party zúzós örömslágerekkel (Einkehrschwung) 
 
 
Március 13. vasárnap 
FUNDANGO Snowboard Parallel Giant Slalom (PGS) Magyar Kupa 
08:00 – 09:00     regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
08:15 – 09:00     pályanézés 
09:00 – 09:15     rider’s meeting (rajtban, rajtszámban) 
09:15 – 10:45     kvalifikáció 
10:50 – 12:00     döntők 
12:45     eredményhirdetés 
 
 Slopestyle (SS) Magyar Kupa futam (snowboard és freestyle sí – fenti pályák) 
13:15 – 14:00     edzés 



 

14:00 – 14:10     rider’s meeting 
14.10 – 15:00     kvalifikáció 
15:10 – 16:00     döntők 
17:00                    eredményhirdetés 
 
Aprés Ski: 
16:00 Hófoci – 5 fős csapatok foci bajnoksága….Havon 
16:30 FUNDANGO Ollie Jam - megugrod a lécet? Snowboard „magasugró” esemény 
 

21:00  Magyar-Aréna  – magyar zenék (is) a WM Barban (Einkehrschwung) 
 
Március 14.hétfő 
DOCKYARD Snowboard Parallel Slalom Országos Bajnokság 
7:00 pályatűzés 
7:45-8:30 rajtszámosztás 
8:45-9:20 pályanézés 
9:25   rider’s meeting (rajtban,rajtszámban) 
9:30  rajt 
Eredményhirdetés a nap végén 
 
Aprés Ski 
16:00 DOCKYARD Tobozdobó verseny – célzóvizet ittál? Célbadobás egyenes kieséssel 
16:45 DOCKYARD tombolahúzás 
 

21:00 Záró buli  ünnepi dalokkal fűszerezve (Einkehrschwung) 
 
Március 15. kedd 
FUNDANGO Boardercoss (BX) és sícross (SX) Országos Bajnokság 

08:00 – 09:00     regisztráció/nevezés/rajtszámosztás 
09:00 – 9:15     rider’s meeting (rajtban)  
9:15 – 10:30     edzés/pályanézés  
10:30 – 12:00     kvalifikáció 
12:05 – 13:30     döntők 
13:45                    eredményhirdetés 
 
 

A napi program változásának jogát időjárás és más körülmények változása miatt fenntartjuk. Kérjük, figyeljétek a helyi kiírásokat és 
közleményeket! 
Nevezés határideje, módja:  

A nevezési határidő 2022. március 10.. A nevezést az Alpesi Club-ban, vagy az esemény 
weboldalán (www.muraumarcius15.hu/) lehet leadni, és az a nevezési díj határidőben történő 
befizetésével válik érvényessé! 
Utónevezésre is van lehetőség megemelt nevezési díj megfizetésével. Utónevezni a helyszíni 
versenyirodában lehet, az iroda nyitva tartási idejében, de legkésőbb az érintett verseny rajtját 
megelőzően  
 

Nevezési díj, megfizetés módja:  
A nevezési díj az Alpesi Clubban készpénzben  teljesíthető  (Gonza Kft. 1122 Budapest Krisztina 
krt. 3.) 2022. március 10-ig.  Utónevezés esetén a díj a helyszíni versenyirodán a nevezés 
leadásakor készpénzben fizetendő. 

 
 
 
 
 

http://www.muraumarcius15.hu/


 

Nevezési díjak:  
  

Versenyszám 
Kedvezményes előnevezés (az Alpesi 

Clubban 03.12-ig készpénzben) 
Utónevezés a helyszínen 

1 versenyszám 10 € / 3500 Ft 15 € 

Több versenyszám 20 € / 7000 Ft  30 € 

  
Technikai delegáltak MSBSZ részéről: Pajor Ágnes, Bekényi Ádám 

Főbíró: Bordács Miklós 
 

Eredményhirdetés:  
Minden nap az utolsó verseny befejezése után, max 2 órával 
 
Kedvezményes versenyzői bérletek: 

A versenyekre nevezett sportolóknak kedvezményes bérletek elérhetőek az erre jogosító 
bérletkupon felmutatásával. A bérletkuponokat február végétől  az Alpesi Clubban, illetve 
március 12-én reggeltől a helyszínen lehet átvenni. 

 

Fontosabb tudnivalók: 
 

1. A versenyen csak érvényes balesetbiztosítással lehet elindulni! A balesetbiztosítás a 
kedvezményes nevezéssel együtt is igényelhető a szervezőnél. 

2. A versenyen minden induló a saját felelősségére indul. A versenyszervezőség a versenyen 
előforduló bármiféle balesetért felelősséget nem vállal. 

3. Bukósisak használata kötelező! 
A versenyen kizárólag snwoboard sportágra érvényes sportorvosi engedéllyel lehet elindulni! . A 
versenyen való részvétel feltétele a sportorvosi engedély előzetes feltöltése a lenti linken: 
https://msbsz.hu/sportorvosi-feltoltes/ 
További infok: https://msbsz.hu/versenyengedely-es-sportorvosi-tajekoztato/ 
 

4. Az indulók nevezésükkel elfogadják és magukra nézve kötelezőnek veszik az MSBSZ hivatalos 

Versenyszabályzatát (https://msbsz.hu/szabalyzatok/ ) 

5. Pályanézés: A rajtból, a programban meghirdetett időpontig. A pályanézés alkalmával a teljes 
pályahosszon lassú tempóban lehet a kapuk elhelyezkedését megtekinteni, ügyelve a pályán 
tartózkodó többi versenyzőre és edzőre. Minden ettől eltérő viselkedés a versenyből való 
kizárással jár. 

6. Rajtszám szabályos, jól látható viselése a verseny és az edzés ideje alatt (kivéve március 14-i 
edzést a 4-es pályán) kötelező. A nem, vagy nem megfelelően viselt rajtszám kizárást von maga 
után! 

7. A rajtról való késés és az edzés, pályanézés után a pályára való becsúszás automatikus  DSQ 
(Disqualified, kizárás) minősítést von maga után!  

8. Indulás rajtszámok szerinti sorrendben. 
9. A Parallel Giant Slalom  és a Slopestyle  Magyar Kupafutam, míg a Parallel Slalom és a 

Boardercross Magyar Bajnokság kategória. 
10. Döntők:  

 PGS számban a résztvevői létszámtól függően 8-as vagy 4-es döntő  

 PSL számban a 2 futam összideje számít, a döntőben a jobb idővel bejutott versenyző 
választ pályát 

https://msbsz.hu/sportorvosi-feltoltes/
https://msbsz.hu/versenyengedely-es-sportorvosi-tajekoztato/
https://msbsz.hu/szabalyzatok/


 

 BX-ben résztvevői létszámtól függően 16-os, 8-as vagy 4-es döntő 

 A döntők időpontjai az időjárás és a hóviszonyok függvényében változhatnak. Rossz 
viszonyok esetén közvetlenül a kvalifikációk után kerülnek megrendezésre. 

11. A parallel óriás műlesiklásban a döntőkben első futam után a legjobb kvalifikációs idő 4%-a max. 
1,5 mp zuschlaggal megállapított különbség, másodikban tényleges idő számít 

12. A sí- és snowboard magyar kupában, bajnokságban a hivatalos kiírás alapján kerülnek felvezetésre 
az eredmények 

13. Snowboard Bajnoki címhez az adott korcsoportban minimum 4 induló részvétele szükséges. 
Kevesebb induló esetén az adott korcsoport eredményei kupafutammá minősülnek.  

14. A hatályos Covid előírások mindenki számára kötelezően betartandók. 
 
Versenyigazgató: Körtvélyesi Miklós 
Versenyszervező: Marosport, Alpesi Club, Körte HVSE 
Díjazás: I-III. érem, oklevél, IV-VI. oklevél, versenyszámonként különdíjak (tárgyjutalom) 
Nevezés, szállás, és kedvezményes síbérlet iránt: 
Alpesi Club:  
Budapest, 1122 Krisztina Krt. 3.  
E-mail:  info@alpesiclub 
Tel.: (1) 356-3701,  

 
 
Versenyinfo:  
www.muraumarcius15.hu 
 
FB event oldal:  
https://www.facebook.com/DOCKYARDhavasszezonzaro 
 

http://www.muraumarcius15.hu/
https://www.facebook.com/dockyardhavasszezonzaro

