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A verseny célja:  

Az utánpótlás korú tehetségek számára versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

A verseny rendezője:  

A Vasas Pasaréti Síiskola és a Magyar Snowboard Szövetség. 

 

A verseny helyszíne:  

Vasas Pasaréti Síiskola, 1026 Budapest, Radna u.1/a 

 

A verseny időpontja:  

2020. október 11. (vasárnap), 16 óra 

 

A verseny időbeosztása: 

15:30-16:30  regisztráció/nevezés/rajtszám osztás 

16:00-16:30  edzés 

16:30-16:40  rider’s meeting 

16:45   slalom rajt 

17:30-18:00  freestyle edzés 

18:00-18:10  rider’s meeting  

18:10   freestyle rajt 

19:00    eredményhirdetés 

 (az időrendet érintő változtatás jogát fenntartjuk) 

 

A verseny díjazása: az I-III. helyezettek érem- és oklevéldíjazásban 

részesülnek. 



   

 

Nevezési határidő: 2020. október 09. (péntek), 20:00-ig a nevezes@msbsz.hu 

e-mail címen vagy 2020. október 11. (vasárnap), 16:00-ig a helyszínen. 

 

Nevezési díj: 2000 Ft., mely a helyszínen fizetendő a rajtszám átvételekor. 

 

Kategóriák: lány/fiú 

 
Korcsoportok: 

 

Groms (2012-) = 9 éves vagy fiatalabb 

Kids (2011-2009) = 10-11-12 éves 

Rookie (2008-2006) = 13-14-15 éves 

 

Szabályok: 

 

Slalom: 

Minden induló háromszor teljesítheti a pályát. A helyezések eldöntése a két 

legjobb időeredmény összesítése alapján történik.  
 

Freestyle: 

Minden indulónak három lehetősége van teljesítenie a pályát. A helyezések 

megállapítása a pontozó bírók döntései alapján történik. A két legjobb futam 

pontjai összeadódnak. 

 

A versenyen való indulás feltétele a sportorvosi igazolás bemutatása!!!  

Azon a résztvevők számára, akik csak egyetlen futamon indulnak, a 

sportorvosi igazolás bemutatása nem szükséges, viszont rajtengedéllyel kell 

rendelkezniük, mely házi-, gyermek- illetve iskolaorvostól kérhető. 

 

Bukósisak és kesztyű használata kötelező!!!  

 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A szervezőséget és a helyszínt 

az előforduló bármilyen balesetért felelősséget nem vállal.  

 
A nevezéssel minden résztvevő hozzájárul a róla készült kép- és videoanyag, 

rendezők által történő, promóciós célú felhasználásához. 

 

A megadott adatokat az MSBSZ kapcsolattartás céljára használja. 

 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

mailto:nevezes@msbsz.hu


   

A versenyen indulóknak edzéslehetőséget biztosítunk 2020. október 7. 

(szerda) 18:00-tól 19:30-ig.  

 

Nevezni a nevezes@msbsz.hu e-mail címen, a név, a születési év és a síiskola 

megjelölésével lehet. 

 

A Magyar Snowboardszövetség koronavírussal kapcsolatos óvintézkedései: 

 

https://msbsz.hu/szabalyzatok/ 

 

A VASAS-Pasaréti Síiskola koronavírussal kapcsolatos óvintézkedései: 

 
- belépéskor mindenki hőmérsékletét mérni fogjuk 

- kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy érkezzen a síiskolába 
- az épületbe való belépéskor a gyerekek és kísérőik is mossanak kezet, illetve a 

kihelyezett kézfertőtlenítőket szíveskedjetek használni 
- az öltöző épületben maszk viselése kötelező 

- kérjük, tartsatok minimum 1,5 méteres távolságot 
- lehetőleg egy gyermeket egy kísérő hozzon a versenyre 

 
Bővebb információ honlapunkon található! 

www.pasaretisiiskola.hu 

 

 

 

 

 
 

Budapest, 2020. szeptember 29. 
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