
II. RTL KLUB - Média    Kupa  
   Versenykiírás 

 
Verseny időpontja: 2005. január 18., 19., 20. 
Verseny helyszíne: St. Lambrecht - Steiermark (Ausztria) 
 
Verseny neme: Alpesi sí 
    

Igazolt Versenyzők:  S. I., S. II  – egy futamos óriás műlesiklás és műlesiklás 
Ifjúsági és felnőtt két futamos óriás műlesiklás, műlesiklás és  
I. magyar szuper óriás-műlesiklás 
 
Amatőr versenyzők:  felnőttek és gyerekek egyfutamos óriás-műlesiklás. 
  
Média Kupa:   amatőr nyílt (korosztály nélküli) egyfutamos óriás-műlesiklás 

  
A verseny ranglista pontszerző verseny és része a III. Magyar Kupa verseny sorozatnak. 

 
Résztvevők: A Magyar Sí Szövetség igazolt versenyzői, valamint igazolással nem 

rendelkező„amatőr” versenyzők.  
A Média Kupa amatőr felnőtt és gyerek egyfutamos óriás műlesikláson 
bárki nem igazolt „amatőr” felnőtt és gyerekversenyző részt vehet, aki 
valamilyen módon kötődik a magyar médiához, un. „médiások“, 
családtagjaik, ismerősök. Nevezéskor az elérhetőséget (név, 
telefonszám, e-mail) meg kell adni, és lehetőség szerint azt is, melyik 
médiához milyen módon kapcsolódik.  

 
Verseny programja: 
 
2006. január 17. kedd: Technikai értekezlet: 18.00 (síversenyzők) 
 
2006. január 18. szerda: Szuper óriás műlesiklás 

Versenyzők (csak ifjúsági és felnőtt igazolt versenyzők)  
Tervezett rajt: 9.30 

   
2006. január 19. csütörtök: Óriás műlesiklás 

Versenyzők (serdülő, ifjúsági, felnőtt) rajt I. futam: 09.00 
 Amatőr mini, gyermek, ifjúsági és felnőtt futam: 11.00 

Versenyzők tervezett rajt II. futam: 13.00 
 
Eredményhirdetés:  
18.00 (amatőrök és versenyzők)   

 Party: 20.00-tól 
 
2005. január 20. péntek: Műlesiklás  

Versenyzők rajt I. futam: 09.00 
    Versenyzők tervezett rajt II. futam: 11.00  
 



Média Kupa nyílt amatőr verseny (bármely korosztály, csak 
amatőrök) 
Egy futamos óriás műlesiklás tervezett rajt: 12.30 

      
    Eredményhirdetés:  

16.00  
     
Kategóriák: 2002-2001 Mini I. amatőr    fiú / lány 
  2000-1999 Mini II. amatőr   fiú / lány 
  98-97  Gyermek I. amatőr   fiú / lány 
  96-95  Gyermek II. amatőr   fiú / lány 

94-93  Serdülő I. amatőr / versenyző fiú / lány 
92-91    Serdülő II. Amatőr / versenyző fiú / lány 
90-86    Ifi amatőr / versenyző   fiú / lány 
85-  Felnőtt amatőr és versenyző  férfi / női 
1969-    Senior     férfi / női 

 
A január 20-i nyílt amatőr Média Kupa óriás műlesiklás versenyen korosztály megkötés és 
kategória nem kerül meghatározásra. 

 
 

Nevezési határidő: 2006. január 17. 18.00-ig, illetve a Média Kupára a helyszínen, a 
verseny napján 10.00-ig.  
 
Verseny orvosa: Dr. Tállai András 
Versenyigazgató: Dr. Szepesi István 
Versenyszervező: FULLSPORT SE 
 
 
Díjazás: I. érem és serleg, II-III. érem, oklevél, gyermekeknek értékes ajándékok, 

továbbá  pénzdíjazás:  
Műlesiklás: az első 3 legjobb időt elért versenyzők (felnőttekkel azonos pályán 
versenyzők közül)  
I. 25.000.- Ft 
II. 15.000.-Ft 
III. 10.000.-Ft 
Óriás műlesiklás: az első 3 legjobb időt elért versenyzők (két futam alapján)  
I. 25.000.- Ft 
II. 15.000.-Ft 
III. 10.000.-Ft 
Szuper óriás műlesiklás: az első 3 legjobb időt elért versenyzők  
I. 25.000.- Ft 
II. 15.000.-Ft 
III. 10.000.-Ft 

 
Nevezési díj:           igazolt versenyzők: 2.500,-Ft       
    Amatőr gyerekek:  2.500,-Ft 
   Amatőr felnőttek:  3.500,-Ft. 
 



A nevezési díj magában foglalja a csütörtöki verseny utáni közös partyn az étkezést (egy tál 
étel és egy pohár sör vagy üdítő), a pénteki közös vacsora önköltséges. 
  
A versenyen csak érvényes balesetbiztosítással, a versenyzőknek érvényes orvosi 
igazolással lehet elindulni!  
A versenyen minden induló a saját felelősségére indul. A versenyszervezőség a versenyen 
előforduló bármiféle balesetért felelősséget nem vállal. 
 
Szálláslehetőség és kedvezményes síbérlet: 
 
Érdeklődni lehet a szervezőnél. 
Szállások korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért mindenkit kérünk szállásigényét, 
mielőbb kösse le a jelentkezéssel együtt. 
 
Érdeklődés, nevezés és szállásfoglalás: 
 
FULLSPORT SE: Bodai Judit/Fullsport SE 
 1039 Budapest, Zrínyi  u. 28.  
      E-mail:   

fullsport@fullsport.hu
 

judit.bodai@rtlklub.hu
  

Bodai Judit 
Tel.: 20/317-8773 
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