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Magyar Wakeboard és Wakeskate Bajnokság
2021 augusztus 28-29 Velence bulletin
Verseny kiírója:
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség
www.mvwsz.hu

Verseny rendezője:
Venice Beach Cable Park
Tóbíró Szabadstrand
Velence
Magyarország

Kábelpálya helyszín
Venice Beach Cable Park
Tóbíró Szabadstrand
Velence
Magyarország

Hivatalos weblap
www.mvwsz.hu
http://vbcpark.hu/ - http://www.venicebeachcablepark.hu/

Park
Elemek:
- Rámpa
- Kicker
- Funbox
- Tört Korlát
- Kis box
- Roof
- Transition crub ( nyújtott kicker )

és

Wakeskate

Versenykör:
-Startból az első egyenesben egy elem használható
- 3. kanyar után kezdődik az értékelési zóna
- 1. kanyar utánig tart ahol még egy flat trükköt lehet csinálni.

1. Judge panel
Chief Judge: Bodoki Roland
Judges:
Nagy Levente
Papp László
Kirsch Dávid
Hegedűs Ákos

Calculator:Csizmadia Katinka

2. Obstacles plan:

Építette: Alta
Oszlopok száma: 5
Magasság: 11 m
Hossz: 800 m

3. Time table
Augusztus 27
14:00-20:00 Hivatalos edzés
Augusztus 28
8.00
Riders Meeting
9.00
Qualifications
16:00
LCQ
Girls U15
Boys U15
Amatőr
Junior Ladies U19
Junior Men U19
Open Ladies
Open Men
Augusztus 29
9.00
Riders meeting
10:00
LCQ ?
11.00
Final

20:30

Díjátadó

A verseny napjáig fenntartjuk az időbeosztás változtatásának a jogát a versenyzői
létszám függvényében.

4. Kategóriák
Kids
11 éves korig
Girls
12-15 éves korig 2006-2010
Boys
11-15 éves korig 2006-2010
Junior ladies
16-19 éves korig 2005-2002
Junior men
16-19 éves korig 2005-2002
Open ladies
nyílt női bajnokság
Open men
nyílt férfi bajnokság
Masters
31 éves kortól 1990-től
Wakeskate
nyílt bajnokság
slope style wakepark nyílt férfi bajnokság
Minden kategória három benevezett rider esetén indítható el.Amennyiben nem jön össze a három
rider felfelé kell indulniuk a versenyzőknek.
Nincs Dupla nevezés, minden versenyző 1 db KOROSZTÁLYOS kategóriában nevezhet.
Kivétel például ha:
- Junior men - Wakepark
- Junior men-Wakeskate

Amatőr kategóriában 1 db invert ugrás engedélyezett. Aki ebben a kategóriában versenyzik, nem
indulhat korosztályos kategóriában is.

5. Nevezés
Nevezési díj 20.000ft (2021.08.25-ig)
(Ha valamelyik versenyző pluszban szeretne indulni, Wakepark, Wakeskate kategóriában az alap
nevezési díjon kívül +5000.- forintot kell fizetnie.
Későbbi nevezés esetén a nevezési díj 25.000ft (2021.08.26-27)
A benevezett versenyzők 2021.08.27 14:00-20:00 között edzés lehetőséget kapnak
Nevezési díj tartalmazza:
a versenyen való részvételt
Mindkét versenynapon 1 étkezés
a hivatalos edzést

Nevezés/regisztráció menete:
1. Cablewakeboard.net oldalon fel kell venni a versenyt.
(Cablewakeboard.net - riders, my board - my competiton - meg kell keresni a Magyar bajnokságot
és rányomni a Join competition gombra)
2. Versenyzői adatlapot kitöltve elküldeni az alábbi email címre: roland.bodoki@gmail.com

A nevezés véglegesítéséhez a versenyzői lap kitöltése és a nevezési díj befizetése
szükséges.
(Nevezési díj a Venice Beach Cable Park shopban készpénzben illetve átutalással is
fizethető)

6. Szállás
- Sport hotel Velence
https://sporthotelvelence.hu
- Velence Resort Spa
https://velencespa.com
-

7.

Versenyengedély

Minden indulni vágyó versenyző köteles, hogy tagja legyen a MVWSZ-nek, IWWF-nek és érvényes
versenyengedéllyel kell rendelkeznie.

Amennyiben nem biztos, hogy rendelkezik eme engedélyel kérem vegyel fel a kapcsolatot
klubjával vagy a Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetséggel.

8.Dopping kontrol
Közös munkában a IWWF Anti-Doping szervezetével, szúrópróbaszerűen dopping vizsgálatok
várhatóak a verseny egész ideje alatt . Minden versenyző köteles magánál tartani
személyazonosságát igazoló iratait.
FONTOS!
Amennyiben Önt kiválasztják a dopping ellenőrzésre és nem tudja igazolni magát, bvagy nem tud
eleget tenni a minta adás követelményeinekm, azt a versenyzőt abban a pillanatban
diszqualifikálják. További doopping információkért és szabályokért kérem látogasson el a :
www.wada-ama.org ra.

