
 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

VERSENY: HiT the Slope szezonváltó-váltóverseny 
 
IDŐPONT: 2013. március 23., szombat 
 
HELYSZÍN: Nordica Síaréna - Bringaréna Eplény, Veszprém megye 
 
PÁLYA: Végig lejtős, mindenki számára teljesíthető sí-, illetve bringapálya. A 

verseny jellege miatt a leggyorsabb íveken néhány technikai elemet 
helyezünk el. 

 
LEBONYOLÍTÁS: Kétfős csapatok versenye, az első tagok sível vagy snowboarddal 

indulnak, majd nagyjából a lejtő felén váltják le őket csapattársaik, akik 
már bringával haladnak tovább egészen a célig. 

 
FUTAMOK: Kategóriánként a csapatok négyesével sorolódnak össze, ahol 

futamonként a legjobb két csapat jut be a következő fordulóba. (Az 
indulók létszámának a tervezettől jelentős mértékű eltérése esetén az 
optimalizálás miatt a futamokon résztvevők számának módosításának 
jogát fenntartjuk.) A futamokba rendeződés nevezői létszámtól függően 
időmérő futam alapján, vagy sorsolással történik. 

 
CSAPATOK: Két főből álló csapatok nevezhetnek, egy síelő/snowboardos taggal és 

egy kerékpáros taggal. Életkortól és nemtől függetlenül bármilyen 
összetételű csapatok nevezését várjuk. 

 
RÉSZTVEVŐK: Bárki elindulhat a versenyen megkötések nélkül, életkortól és nemtől 

függetlenül.  
 
IDŐBEOSZTÁS: 2013. március 23., szombat: 

10:30-12:00: Nevezés 
12:00-13:00: Edzés 
13:30-        : Futamok 

 Eredményhirdetés az utolsó induló beérkezése után legfeljebb fél órával. 
 
NEVEZÉS: Előnevezés: 2013.03.01 - 2013.03.22. 20:00 

E-mailben az info@limitracing.com címen.  
Szükséges adatok:  

 a csapat fantázianeve 
 síelő vagy snowboardos neve és születési ideje 
 bringás neve és születési ideje 
 kategória (családi/verseny) 

  
 Helyszíni nevezés: 2013.03.23-án 10:30-12:00 
   
NEVEZÉSI DÍJ: Előnevezéssel:  2.500 Ft / fő 

Helyszíni nevezéssel:  3.000 Ft / fő 
  
 A nevezési díj a felvonóbérletet tartalmazza! 
 Fizetés a helyszínen, a nevezés ideje alatt! 
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KATEGÓRIÁK: Családi: életkortól és nemtől független, vegyes kategória. Egyetlen 
kitétel, hogy csak úgy nevezhet két, legalább 16 éves fiú/férfi egy 
csapatba, hogy legalább 15 év korkülönbség van köztük. 

 Verseny: megkötések nélkül 
 
RAJTSZÁMOK: A bringások kormányra szerelhető rajtszámot, a síelők/snowboardosok 

mellényrajtszámot kapnak. A mellényrajtszámokat a verseny végét 
követően le kell adni a versenyirodának vagy a szervezőknek! 

   
DÍJAZÁS: Tárgynyeremények, valamint a kategóriák győzteseit serleggel, a 

dobogósokat éremmel jutalmazzuk. 
  
FELSZÁLLÍTÁS: Sílifttel (mind a síelőt vagy snowboardost, mind a bringást). A nevezést 

követően a Síaréna pénztáránál a rajtszám felmutatásával 1000 Ft 
kaució ellenében lehet átvenni a rendezvényre érvényes felvonóbérletet. 
A kaució szintén a pénztárnál kerül visszafizetésre a bérlet leadásával 
egyidejűleg. 

 
EREDMÉNYHIRDETÉS: Az utolsó versenyző beérkezése után legfeljebb fél órával. 
 
ELSŐSEGÉLY: Versenyközpontnál, Holle Anyó kunyhója. 
 
 
 
 
SZABÁLYOK: 
 

1. Az eseményen az adott váltószámban való részvételhez fontos az alap sí- vagy snowboard- 
vagy kerékpározási tudás. A kerékpárosoknak - már az edzéseken is – kötelező a bukósisak 
használata, valamint a hibátlan műszaki állapotú kerékpár. Ajánlott védőfelszerelés a 
térdvédő, kesztyű, síelőknek bukósisak. 

 
2. Győz az a csapat, amelyik a döntő futamban elsőként ér célba.  

 
3. Mindvégig a kijelölt pályán kell maradni. Amennyiben akaratlanul annak elhagyására 

kényszerül a versenyző, ugyanazon a ponton köteles visszatérni, az esetlegesen mögötte 
érkező versenyző figyelembe vételével.  

 
4. FONTOS! A futamok közben a váltás a csapattag (sí/snowboard-bringa) legalább egy kézzel 

történő megérintése esetén szabályos. Amennyiben ez nem történik meg, a bíró visszahívja a 
versenyzőt a váltási területre szabályos váltásra. Ennek elmulasztása esetén a csapat a 
futamból kizárásra kerül. 

 
5. A futamokban a rajtolás hangjelzésre történik, amennyiben a versenyző korábban indul, a 

váltásnál 5-10 másodperces büntetést kap a berajtolás súlyosságától függően. 
 

6. A szándékos ütközés, lökés, kilökés, stb. azaz a versenyzőtárs szabálytalan akadályoztatása a 
futamból való kizárást vonja maga után. 

 
7. A rendezvény ideje alatt a sí-, illetve bringás versenypályán gyakorolni csak az időrendben 

szereplő edzésen, pályanyitástól pályazárásig lehet. Pályazár alatt a pályát használni tilos. 
Ennek megsértése kizárást von maga után. 

 
8. A pályán a pályabírók megkülönböztetett egyenruhában a kijelölt pontokon találhatóak. 

Minden pályát használó, valamint versenyző kötelessége, hogy a pályabírók pontos helyével 
tisztában legyen. A versenyzők a pályabírók utasításait kötelesek betartani. Ezek megsértése 
kizárást von maga után. 

 
9. A nevezéskor kapott rajtszámot kötelező megfelelően elhelyezni a kerékpáron, illetve a síelőn, 

snowboardoson, anélkül a pályát használni nem lehet, kizárást von maga után. Fontos, hogy a 
rajtszám jól látható, könnyen leolvasható legyen. 
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10. Az online nevezés elküldésével, illetve a helyszíni nevezéssel minden résztvevő hozzájárul, 

hogy az eseményen készült film-, és képanyagokban valamint azok reklámcélú 
felhasználásban szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kér, illetve a résztvevő adatait (e-
mail címét) a szervezőség és a támogatók szabadon felhasználhatják marketing célokra. 

  
11. A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára.  

 
12. A helyezést elért versenyzők díjukat kizárólag személyesen, az eredményhirdetésen vehetik 

át, utólag a szervezőknek nem áll módjában díjakat kiadni. 
 

13. A versenyre a 18 év alattiaknak írásos szülői engedély vagy szülői felügyelet szükséges. Az 
online nevezés elküldésével, illetve a helyszíni nevezéssel a résztvevő elismeri, hogy a 
nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta. 

 
14. A nevezési díjat a szervezőségnek 2013. március 23-tól nem áll módjában visszafizetni, 

valamint arra semmilyen esetben sem kötelezhető. 
 

15. Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő 
bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező felelősséget 
nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető. 

 
16. Az online nevezés elküldésével, illetve a helyszíni nevezéssel minden résztvevő elismeri, hogy 

a versenykiírást, valamint a verseny szabályait elolvasta, tudomásul vette, elfogadta, és 
azokat betartja. 

 
 

A szervezőség a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja. 
 
 
 

Mindenkinek kellemes időtöltést és sikeres versenyzést kívánunk! 
 
 
 
INFORMÁCIÓ: Facebook esemény: 

http://www.facebook.com/events/347072978737099/ 
 E-mail: info@limitracing.com 
 
RENDEZŐ: 2GP Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft., LiMiT Racing Team 
    
VERSENYIGAZGATÓ: Gács Péter 
 

 
Budapest, 2013.02.28. 
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