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1. Kedves versenyzők és Sporttársak 
 
 
Megtiszteltetés, hogy meghívhatjuk önöket: 
A Magyar Wakeboard és Wakeskate Bajnokság-ra 
Dátum: 2016. Augusztus 26-27 
Helyszín: Velence/ Magyarország 
A következő rész segítséget nyújt az utazás megszervezésében és információt nyújt a 
versenyről. 
Ha bármilyen kérdése adódik kérem vegye fel velünk a kapcsolatot! A kapcsolati 
információt az utolsó oldalon találja.  
 
 
 



1.2. Helyszín  
 
A velencei tó ami az ország második legnagyobb összefüggő vízfelülete és nyaraló 
központja. A Velence wakeboardpálya 2004-ben nyitotta meg kapuit. Azóta folyamatos 
fejlesztésnek köszönhetően az egyik legkomolyabb elemparkkal rendelkező pálya lett 
magyarországon. 
 
 
1.3.  A kábel: 
Építette: Alta  
Oszlopok száma: 5 
Magasság: 10 m 
Hossz: 800 m 
 
 
1.4. Obstacles plan - vízen elhelyezkedő elemek elhelyezkedése 
 
A VBCP hivatalos oldalról letölthető a pálya rajz elemek elhelyezkedésével és az 
értékelési zóna megjelölésével. 
 
2. Megközelítés gépjárművel Budapest centrum – Venice Beach Cable Park 
https://goo.gl/maps/WQ5AeQyzjwq  
 
 
2.2. Megközelítés vonattal az ország egész területéről 
www.elvira.hu  
 
 
3. Szállás 
 
- Holland Lakópark – Bodoki Roland 06209519072 
- Velence Wellnes&Spa – http://www.velencespa.com/kezdolap/  
 
4. A versenyzőknek 
 

-  hivatalos edzés – 2016.08.26. pénteken 08:00 – 14:00 
- a versenyt megelőző héten a résztvevők a napijegy árának 50%-áért 

megválthatják riders jegyüket. (a jegy megváltása csak az adott napon érvényes 
és nem átruházható) illetve érvényes nevezéssel vehető igénybe. 

 
5. Nevezési díj 
 
Minden kategóriában: 12000 HUF  
/mely tartalmaz: 3x étkezés, hivatalos edzés és versenyzés/ 
A nevezési díjat készpénzben vagy utalással az alábbi bankszámlára legkésőbb a 
regisztrációig be kell fizetni.  
Banki utalás esetén a legkésőbb 2016.08.22.-ig kell a tranzakciónak megtörténnie.  
A megjegyzés rovatba kérjük a versenyző nevét feltüntetni. 
Banki adatok: 
- OTP Bank 
- Számlatulajdonos: Venice Beach Kft 
- Számlaszám: 11703006-20478379 
 
Nevezési határidő: 
2016.08.22.-ig kérjük elküldeni az alábbi címre 
roland.bodoki@gmail.com 
 



 
 
 
6. Helyszíni regisztráció 
 
A helyszíni regisztráció pénteken augusztus 26. 08:00 - 14:00 között történik.  
Kérjük hozzák magukkal a nevezést igazoló bizonylattot verseny engedélyüket vagy 
személyazonosságukat igazoló okirataikat. Illetve a nevezési díj befizetését igazoló 
tranzakciós papírt amennyiben az utalással történt. 
 
7. Feltételek 
 
A Magyar Wakeboard és Wakeskate Bajnokságot  a Magyar Vízisí és Wakeboard 
Szövetség keretein belül és az IWWF Cable Wakeboard World Rules  alapján kerül 
megrendezésre. 
Kérem ne felejtsék el, hogy a sisak és a mellény viselése kötelező az egész verseny ideje 
alatt.  
A teljese versenyszabályzat letölthető: 
http://www.cablewakeboard.net oldalon. 
A versenyzőknek versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással kell rendelkezniük. 
 
Sportorvosi engedély: 
Bármilyen más sportágban szerzett érvényes sportorvosi engedélyt elfogadunk. 
 
Versenyengedély: 
Kérnénk minden sportolót, hogy a versenyig kérje ki a versenyengedélyét a hazai 
egyesületénél. 
 
Felmerülő kérdéseket várjuk a tscherko@gmail.com email címre. 
 
 
8.1. Kategóriák 
 
Kids   11 éves korig  
Girls   12-15 éves korig 2001-2004 
Boys   11-15 éves korig 2001-2004 
Junior ladies   16-19 éves korig 2000-1997 
Junior men   15-19 éves korig 2000-1997 
Open ladies  nyílt férfi bajnokság 
Open men  nyílt női bajnokság 
Masters             31 éves kórtól 1986-tól 
Wakeskate  nyílt bajnokság  
slope style wakepark nyílt férfi bajnokság 
 
 
8.2. Verseny engedély 
 
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.  
 
 
 


