
MH Amatőr Síbajnokság és verseny 

Eplény, 2019. február 13. /Szerda/ 

 
VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny szervezője: Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 

 
A verseny rendezője: Honvéd Szondi Sportegyesület és a Veszprémi Honvéd 

Sportegyesület 

 

A verseny célja: Versenyzési lehetőséget biztosítani a HM és MH intézményeinél, 

szerveinél és katonai alakulatainál szolgálatot teljesítő katonák és honvédelmi 

alkalmazottak, önkéntes tartalékosi szolgálatot vállalók és a honvéd sportegyesületek tagjai 

és az érintett állomány 18 év alatti családtagjai / tanulók/ számára. 

 

Verseny ideje: 2019. február 13. 
 

Tartalék nap(ok): 2019. február 14. és 15-e. Az időport változást a www.hososz.hu 

honlapon tesszük közzé! 

 

Nevezési határidő: 2019 február 10. 24:00 óra  

 

Nevezéseket az alábbi címekre kérjük: 

 

Email: vass.tibor@mil.hu 

 

Tájékoztatásul: 

Email:  szondi.szentes@gmail.com 

 

A verseny rendezői köszönettel veszik, ha a sportegyesületek, katonai szervezetek a 

nevezéséket összesítve adják le.  

 

Információ: Szentes László nyá. ezredes 06 20 6200 521 

 

A nevezés során meg kell adni: 

Név, rf.:, 

születési év:, 

alakulat:,  

Sportegyesület:, 

versenyszám: Sí/snowboard. 

 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a Honvéd Szondi György Sportegyesület.  

 

Az Adatkezelő adatai: 

Adatkezelő Civil szervezet neve: Honvéd Szondi György Sportegyesület 

http://www.hososz.hu/
mailto:vass.tibor@mil.hu
mailto:szondi.szentes@gmail.com


Adatkezelő elérhetősége: 8003 Székesfehérvár, Malom u 2. 

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Szentes László 

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: 8003 Székesfehérvár, Malom.u.2  

 

Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján / honvedszondi.hu/ elektronikus 

formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a 

személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő 

az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja 

által megadott elektronikus levelezési címre. 

 

Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés célja kizárólag az MH Amatőr 

Síbajnokságra történő nevezés regisztrálása, azt az Adatkezelő harmadik személy részére nem 

adja ki és a bajnokság befejezését követő 5 napig tárolja. 

  

Nevezési díj:  
Minden részvételre jogosult 1000.- Ft./fő, amely tartalmazza a 4 órás 

időtartamban a sípálya használati díját is. 

  
Versenyszámok:- Óriás műlesiklás, sível és snowboarddal 

A pálya hossza 350-400 m. Eplény a rendezők által kitűzött pályán. 

  

Kategóriák:  

Lesiklás:  

 tanuló fiú és lány 

 férfi 35 alatt;  

 férfi 55 éves korig 

 férfi 55 felett 

 női 40 év alatt 

 női 40 év felett. 

 

10 főnél kevesebb induló esetén a korcsoporttok összevonásra kerülnek.  

 

Snowboarddal: Férfi és női, korcsoport nélkül.  

 

Regisztráció: A verseny napján: 08:30-09:00 óra között a verseny helyszínén 

Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni, amiért szíves elnézésüket kérjük. 

 

Az indulási sorrendet korosztályonként a regisztráció során húzott rajtszám 

határozza meg! 

 

RAJT: 10:00-kor, percenként növekvő rajtszám szerint sível, majd deszkával 

 

Helyezések eldöntése: Idő alapján. Amennyiben lehetőség van két futamot megrendezni, 

abban az esetben az összevont időeredménye alapján. A nevezettek létszámától függően 

igyekszünk két futamot lebonyolítani. 

 



Versenyszabályok: Az egyesével letűzött kapukat a megfelelő oldalról kerülni kell, aki 

elesik, folytathatja a versenyt, amennyiben kaput nem hagyott ki. Új futás csak technikai 

hiba miatt (pl.: időmérő hibája, idegen besízése kapuk közé,  stb.), a futam végén, a 

pályabíró engedélyével lehetséges.  

 

Snowboardból csak a „Freestyle” típus használható. 

 

Eredményhirdetés: 14:30 óra a helyszínen 

Díjazás:  Kategóriák első 3 helyezettje részesül kupa és érem díjazásban 

  Különdíjak: legjobb női és férfi versenyző 

    legeredményesebb katonai szervezet 

    legeredményesebb honvéd sportegyesület 

  

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul! Az esetleges sérülésekért a rendező 

bizottság felelősséget nem vállal. A szervezőbizottság javasolja minden résztvevő részére  

a balesetbiztosítás megkötését! 

 

Eredményes felkészülést, jó versenyzést kíván: 

 

a VERSENY SZERVEZŐ ÉS RENDEZŐ KOLLEKTÍVA 

   


