NEVETVE CSÚSZUNK!
TOUR’d a HAVAT Családi Kupa sorozat 2018-19!

HÓRUKK 2019 Tátralomnic, január 17-20
Versenynem: Két futamos, rövidített pályás óriás műlesiklás. Értékelés alapja a jobbik
futott idő. A Hórukk 2019 évi versenykiírása a Magyar Sí Szövetség Magyar Kupa
sorozatának megfeleltetett.
Díjazás: a Családi Kupa összetett győztes, minden kategória győztes Kupát, oklevelet, 13 helyezett érmet és U6-U16 korosztályokban a győztesek ajándékot és oklevelet is
kapnak, U21, Felnőtt-Senior győztesek kupát, érmet kapnak
Versenyzői kategóriák (fiú, lány):
Törpördög (5 év alatt) U6, (betöltött 6 év alatt) U8, (betöltött 8 év alatt) U10, U12, U14,
U16, U21,
U6-U12 kategóriákban amennyiben NINCS legalább három érvényes idővel rendelkező
versenyző, úgy a fiú, lány versenyzőket együtt értékeljük!
Felnőtt (1997 -1983) Masters (1964-83) Masters II. (1954-1963) Senior (1954 előtt szül.)
Szuper Törpördög versenyző (5 év alatt leggyorsabb)
Abszolút leggyorsabb versenyző (Férfi, Női)
Abszolút legtapasztaltabb (legidősebb versenyző Férfi Nő)
Családi Kupa, amelyben egy családból legalább 3 fő ér el érvényes időeredményt, melyet
összesítünk. (Család: egyenes ági rokonok, gyerekek, szülők, nagyszülők)
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NEVETVE CSÚSZUNK!
Figyelem!
A Hórukk 2019 „Szabadidő” kategória versenyén részt vehet minden magyar
állampolgársággal rendelkező, vagy Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező
versenyző, aki rendelkezi érvényes, külföldre szóló sport baleset biztosítással, sí
bukósisakkal, kivéve:
- aki szerepel a Magyar Sí Szövetség 2010 utáni bármely alpesi rangsorában
- aki 2010 után az Országos Bajnokságon elindult,
- aki a 2010 után a Magyar Kupa versenysorozat igazolt versenyzők rangsorában helyezést
ért el.
- aki a 2010-17 évi Magyar Kupa versenysorozat amatőr (szabadidő) rangsorának első
nyolc helyezettje.
A Hórukk 2019 „Profi” kategória versenyén (amennyiben kategóriánként legalább öt
versenyző áll rajthoz) részt vehet minden magyar állampolgársággal rendelkező, vagy
Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező versenyző, aki:
- aki szerepel a Magyar Sí Szövetség bármely alpesi rangsorában
- aki Országos Bajnokságon elindult,
- aki a Magyar Kupa versenysorozat igazolt versenyzők rangsorában helyezést ért el.
- aki a 2010-17 évi Magyar Kupa versenysorozat amatőr (szabadidő) rangsorának első
nyolc helyezettje volt.

Budapest, 2018 november 10.
Klausmann Viktor elnök
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