


 
 

 

 

A verseny szervezője: 

BudaSkate Sportegyesület 

 

Főbíró: 

Tarsoly-Huszár Ágnes 

 

Helyszín: 

Budapest, Nagytétényi út 37-43, Campona parkolóház, 1. emelet, Görkorcsolya Pálya 

 

 

 

Nevezési határidő: 2022.08.17.  

A csapatnevezéseket a mellékelt táblázat kitöltésével, a varjasi88@gmail.com email címre kérjük elküldeni. 

Az egyéni nevezéseket a következő online felületen kérjük leadni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ2yGGAUupY-

nAn4k8vpoK9hJ1CDn4bR0ZSveuBNkJ1xxz7g/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

Nevezési díj: 

Csapatnevezés esetén: 1500 Ft. Egyéni nevezés esetén: 2000 Ft. 

A nevezési díjakat a helyszínen, a rajtszámok átvételekor kell befizetni. 

mailto:varjasi88@gmail.com


 

 

 

 

Versenytávok: 

 

 

Amatőrök 

Korcsoport Korosztály 1. Táv 2. Táv 3. Táv 

EK Fiú/Lány 2018 100 m 200 m 300 m 

Mini Fiú/Lány 2017 100 m 200 m 300 m 

F Fiú/Lány 2016 100 m 200 m 300 m 

E Fiú/Lány 2014-2015 200 m 400 m 600 m 

D Fiú/Lány 2012-2013 200 m 400 m 1000 m 

C Fiú/Lány 2010-2011 200 m 400 m 1000 m 

Kadett-Felnőtt Fiú/Lány 2009-ig 400 m 1000 m 5000 m E 

 

Profik 

Korcsoport Korosztály 1. Táv 2. Táv 3. Táv 

F Fiú/Lány 2016 200 m 400 m 1000 m 

E Fiú/Lány 2014-2015 200 m 400 m 1000 m 

D Fiú/Lány 2012-2013 400 m 1000 m 3000 m E 

C Fiú/Lány 2010-2011 400 m 1000 m 3000 m E 

Kadett-Felnőtt Fiú/Lány 2009-ig 400 m 1200 m 5000 m E 

 

+ váltó 



 

 

 

 

Az időrendet a nevezések lezárta után tesszük közzé. További korcsoportos bontás a nevezői létszám függvényében 

előfordulhat.  

 

Amatőr kategória: 

Egyesületi vagy egyéni nevezéssel nevezhető.  Ebben a kategóriában kizárólag széria, úgynevezett „fitness” korcsolyával 

lehet indulni, melyekben a maximum kerékméret az Előkészítő, Mini és F Korcsoportban 80mm, a D-E korcsoportban 

84mm, míg a C korcsoportban 90mm.  

Az amatőr Kadett-Felnőtt kategóriában azok a 2009 előtt születettek indulhatnak, akik nem egyesületi keretek között 

készülnek. A felszerelés tekintetében rájuk nem vonatkozik megkötés.  

Profi kategória: 

A versenyen részt vehetnek a MOGGSZ tagegyesületeinek versenyzői, akik érvényes versenyengedéllyel és hat hónapnál 

nem régebbi sportorvosi igazolással rendelkeznek.  

 

Versenyszabályzat:  A versenyen mindenkire a magyar versenyszabályok és a nemzetközi versenyeken aktuális C.I.C 

szabályzat érvényes. 

Felnevezés:  Lehet egy korosztállyal feljebb nevezni, ezt a nevezéskor fel kell tüntetni. A nevezett korosztály az egész 

versenyre érvényes lesz.      

Óvás:  Bárminemű óvást a bíró döntése után 10 percen belül írásban kell megtenni, ennek díja: 5000.- Ft     

Értékelés:  A versenytávokat összetetten értékeljük. Az értékelés a versenyben elért helyezésnek megfelelően, a 

befutás sorrendjével azonos pontok alapján történik. Az összetett pontversenyt a legalacsonyabb pontot elért versenyző 

nyeri. Pontazonosság esetén, a hosszabb távon elért jobb helyezés dönt. Minden kategóriában az 1. 2. és 3. helyezett 

érem-, a többiek oklevéldíjazásban részesülnek.     

Felelősség:  A versenyen előforduló, a versenyhelyzetekből és a pálya természetéből adódó bárminemű sérülésért, 

balesetért sem a versenyt lebonyolító személyzet, sem a terület tulajdonos felelősséget nem vállal. Bukósisak használata 

kötelező.     

Médiatartalom:  A verseny szervezői fenntartják a jogot a versenyen készített összes kép és hanganyag szabad 

felhasználására. A verseny résztvevői jelentkezésükkel beleegyeznek a róluk készült fotók, videók 

médiamegjelenítésére. 

 

 

Kontakt: Varjasi Mihály, varjasi88@gmail.com, +36 20 266 5074 

Web: http://budaskate.hu/, http://camponagorkorcsolya.hu/ 
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