PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.
DIÁKSPORT
7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 10. Tel.: 72/312-111
E-mail: sportiskola@psnzrt.hu

2017/2018. TANÉVI
ALPESI SÍ ÉS SZÁNKÓ DIÁKOLIMPIA VÁROSI ÉS MEGYEI DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS
1. A döntő célja:
A sí- és szánkósport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
A tanév bajnoki címének, valamint a további helyezések eldöntése.
2. A döntő rendezője a PSN Zrt. és a PVSK Sí Szakosztálya.
3. A döntő helyszíne és időpontjai:
Helyszín: Pécsi Sípálya.
Időpontok:
SÍ I-VI. korcsoport leány és fiú: 2018. február 08. (csütörtök).
Szánkó I-IV korcsoport leány és fiú: 2018. február 09. (péntek).
Mindkét napon: 930 – 1030 nevezés,
1030 rajt
4. Korcsoportok:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás szerint.

5. Versenyszámok:
I., II., III., IV. korcsoport: egy vagy két futamos óriás műlesiklás.
V., VI., korcsoport: a körülményektől függően, két futamos óriás műlesiklás.
Egyes szánkó.

6. Igazolások:
Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges
dokumentumokkal rendelkezzenek!
A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat,
vagy annak másolatát.
7. A versenyek lebonyolítása:
A versenyek a Magyar Sí Szövetség versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.
A sífelszerelésre, ruházatra vonatkozó szabályok nem kötelezőek, kivéve a bukósisak és a sífék.

8. Nevezés:
A verseny helyszínén.
9. Díjazás:
Az 1-3 helyezettek érmet vehetnek át.
10. Költségek:
A döntő rendezési költségeit a PSN Zrt. biztosítja.
Az utazás, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
11. Egyebek:
A döntőn előforduló balesetkért a rendező nem vállal felelősséget.
Az időjárás és egyéb körülmények miatti esetleges változásokról e-mail-ben, illetve a PSN Zrt.
honlapján keresztül adunk értesítést. (www.psnzrt.hu)
Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Sí Szövetség versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport
Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályokban” meghatározottak szerint kell
eljárni.

Pécs, 2018. január 30.
Faludi László
diáksport vezető

