MSBSZ - Store13
Korosztályos Snowboard Diákkupa-sorozat
és Fogyatékkal Élők Snowboard Diákkupa-sorozata
WAX Klub Kupa
(2022/2023)

A verseny célja:
Az utánpótlás korú tehetségek számára versenyzési lehetőség
biztosítása.
A verseny rendezője:
A WAX Klub és a Magyar Snowboard Szövetség.
A verseny helyszíne:
WAX Klub, 2093 Budajenő, Patak u. 2
A verseny időpontja:
2022. november 13. (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
18:15
freestyle rajt
19:00
eredményhirdetés
(az időrendet érintő változtatás jogát fenntartjuk)

A verseny díjazása: az I-III. helyezettek érem- és
oklevéldíjazásban részesülnek.
Nevezési határidő: 2022. november 11. (péntek), 20:00-ig a
honlapon (https://msbsz.hu/nevezes/) vagy 2022. november 13.
(vasárnap), 16:30-ig a helyszínen.
Nevezési díj: 3000 Ft., mely a helyszínen fizetendő a rajtszám
átvételekor.
Kategóriák: lány/fiú
Korcsoportok:
Groms (2014-) = 9 éves vagy fiatalabb
Kids (2013-2011) = 10-11-12 éves
Rookie (2010-2008) = 13-14-15 éves
Fogyatékkal élők kategóriái: hallássérült, látássérült,
mozgássérült, értelmi fogyatékos, transzplantált.
Minden fogyatékkal élő sportoló a saját korcsoportjában áll
rajthoz, azonban eredményeik külön kategóriákban kerülnek
értékelésre.
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:
A versenyen indulóknak edzéslehetőséget biztosítunk 2022.
november 9. (szerda) 18:00-tól 19:30-ig.
Budapest, 2022. július 16.

