9. VASAS PASARÉT SÍKUPA
Időpont: 2018. április 7. szombat
Versenyrendező: Pasaréti Síiskola
A verseny helye: Vasas - Pasaréti Síiskola, 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.
Nevezés: 2018.04.05. csütörtök éjfélig, az info@pasaretisiiskola.hu email címen.
Síiskolák részére csoportos jelentkezés külön kiküldött nevezési lapon.
A versenyre minden amatőr síelő nevezhet, aki nem indult a Magyar Sí Szövetség által
rendezett 2016/2017. évi Országos Bajnokságon, illetve aki nem szerepel a 2016/2017. évi
Magyar Kupa sorozat összesített eredményei között!
Nevezési díj: 3.000 Ft, mely a rajtszám átvételekor fizetendő.
A versenyzők számára zárt ruházat, továbbá bukósisak és kesztyű viselete kötelező!
Verseny lebonyolítás: Egyfutamos óriás műlesikló verseny, 8-10 méteres kaputávolságokkal,
dupla stanglis zászlós kapukkal.
Időmérés: Elektromos fotocellával, Gótzy Antal, Magyar Sí Szövetség
Versenybíró: Szende Lilla
Technikai delegált: Tóth Zalán
Korcsoportok:

Edzés:

Rajt:

Mini
Gyerek I.
Gyerek II.

9.00
9.00
9,00

9.30
9.30
9.30

2013 (és utána születettek)
2012
2011

Program:
Gyerek III.
Gyerek IV.

EREDMÉNYHIRDETÉS (Mini, Gyerek I., Gyerek II.)
2010
2009

Gyerek V.
2007 – 2008
Gyerek VI. 2005 – 2006
Felnőttek /Családi/
Program:

11.00
11.00

11.30
11.30

12.00
12.00
13.00

12.30
12.30
13.15

EREDMÉNYHIRDETÉS (III., IV., V., VI., Családi)

Eredményhirdetés külön fiú és lány kategóriában.
A felnőttek csak a családi összesítésben kerülnek értékelésre!
Díjazás: Az 1. helyezett kupát, a 2. és 3. helyezett érmet, valamint minden résztvevő
oklevelet, csokit és ajándékot kap.
Pálya adatai: Műanyag (Neveplast) borítású, 70 méter hosszú sípálya, Sunkid tányéros
felvonóval.
VERSENYBEN A CSALÁDOK: egy szülő és egy gyermek korosztályához viszonyított
időeredményei alapján. Futam előtt kötelező a felnőttek számára is az edzési lehetőség
kihasználása.
Egyéb programok: A program a versenyzéssel nem ér véget, arcfestés, ugráló vár és ebéd is
vár titeket! 2018/2019 HEAD síléceivel és kerékpárjaival is megismerkedhettek, valamint
lehetőség van a kerékpárok kipróbálására is!
Igény esetén van lehetőség helyszíni felszerelés-bérlésre (cipő, léc, sisak).
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetleges balesetekért a
versenyrendezőt felelősség nem terheli, óvásnak helye nincs. A nevezéssel mindenki
hozzájárul, hogy a versenyen kép, ill. videó felvétel készülhet, és az felkerüljön a Pasaréti
Síiskola honlapjára illetve Facebook oldalára.
Mindenkit szeretettel várunk!

