
 

 

	  
	  

Wakeboard	  Magyar	  Bajnokság	  
2017.	  09.	  16.-‐17.	  

Levelek	  vízisícentrum	  
	  
Verseny	  Kiírója:	  
	  
Magyar	  Vízisí	  és	  Wakeboard	  Szövetség	  
www.mvwsz.hu	  
	  
Verseny	  rendezője:	  
	  
Földön	  Vízen	  Levegőben	  Alapítvány	  /	  Levelek	  Vízisí	  Centrum	  
	  
Helyszín:	  
	  
Levelek	  Vízisí	  Centrum	  
www.vizisicentrum.hu	  
Telefonszám:	  +36	  /	  30	  8474058	  
mail:	  vizisicentrum@freemail.hu	  
Cím:	  4555	  Levelek,	  Fűzfa	  utca	  (Nyíregyházától	  15	  percre	  a	  41.	  sz.	  főút	  mentén)	  
	  
Kommunikáció:	  

	  

Facebook:	  

Hungarian	  Waterski	  and	  Wakeboard	  Federation	  zárt	  csoport.	  

Kérésre	  csatlakozhatsz	  a	  csoportba	  és	  napra	  kész	  információkat	  kaphatsz	  a	  
versenyről.	  

https://www.facebook.com/groups/116122088431648/	  

	  

 



 

 

Hivatalos	  weblap:	  
	  

www.mvwsz.hu	  
	  	  

www.vizisicentrum.hu	  

	  

Email:	  tscherko@gmail.com	  

 

1.	  Kedves	  versenyzők	  és	  Sporttársak!	  

Megtiszteltetés,	  hogy	  meghívhatjuk	  önöket	  a	  Magyar	  Wakeboard	  Bajnokság-‐ra	  

Dátum:	  2017.	  Szeptember	  16.-‐17.	  /	  Eső	  hétvége:	  2017.	  Szeptember	  23.-‐24.	  /	  

Helyszín:	  Levelek/Magyarország	  
	  

A	  következő	  rész	  segítséget	  nyújt	  az	  utazás	  megszervezésében	  és	  információt	  
nyújt	  a	  versenyről.	  
Ha	  bármilyen	  kérdése	  adódik	  kérem	  vegye	  fel	  velünk	  a	  kapcsolatot!	  	  

	  

1.2.	  Helyszín	  

A	  Leveleki	  Vízisí	  Centrum	  Nyíregyházától	  kb.	  20	  km-‐re,	  a	  41-‐es	  fõúton	  
Vásárosnamény	  irányába	  közelíthetõ	  meg.	  A	  tó	  250	  ha	  méretével	  és	  a	  víz	  
befogadó	  képességével	  Szabolcs-‐Szatmár-‐Bereg	  megye	  2.	  legnagyobb	  
víztározója,	  így	  van	  elég	  hely	  horgászni,	  szörfözni,	  vízibiciklizni,	  strandolni,	  
vízisíelni.	  A	  pálya	  a	  leveleki	  üdülõben	  található	  a	  strand	  mellet	  70	  méterre.	  A	  
víztározó	  az	  elmúlt	  években	  egyre	  közkedveltebb	  a	  szép	  környezet,	  tiszta	  víz,	  vízi	  
sport	  (vízibicikli,	  szörf,	  stb.)	  és	  a	  nemrég	  elkészült	  camping	  lehetõségeknek	  
köszönhetõen.	  

A	  centrum	  idén	  elempark	  fejlesztésen	  dolgozik	  mely	  akadályok	  az	  OB	  idejére	  
elkészülnek.	  

	  

1.3.	  A	  kábel:	  

Ötoszlopos	  gyámánt	  alakú	  pálya	  800	  méteres	  hosszúsággal.	  

 

 



 

 

1.4.	  Obstacles	  plan	  -‐	  vízen	  elhelyezkedő	  elemek	  elhelyezkedése	  

	  

	  

	  

	  

2.	  Megközelítés	  gépjárművel	  	  

https://www.google.hu/maps/place/Levelek+wakeboard/@47.9781391,21.960
3392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473884b1701e1575:0x7d7f4efd59339
073!8m2!3d47.9781355!4d21.9625279	  

	  

2.2.	  Megközelítés	  vonattal	  az	  ország	  egész	  területéről	  

www.elvira.hu	  

	  

3.	  Szállás	  

http://siralypresszo.atw.hu	  

http://levelektelepules.hu/node/22	  -‐	  kemping	  

további	  szálláslehetőségek	  a	  verseny	  facebook	  oldalán.	  



 

 

4.	  A	  versenyzőknek	  

-‐	  hivatalos	  edzés	  –	  2017.09.16.	  Szombat	  09:00	  –	  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	  2017.09.14.-‐ig	  kell	  a	  tranzakciónak	  
megtörténnie.	  A	  megjegyzés	  rovatba	  kérjük	  a	  versenyző	  nevét	  feltüntetni.	  
	  

Banki	  adatok:	  Földön	  Vizen	  Legegőben	  Alapítvány	  

Szabolcs	  Takarékszövetkezet	  

68800099-11142054 
Nevezési	  határidő:	  
2017.09.15.-‐ig	  kérjük	  elküldeni	  az	  alábbi	  címre:	  	  

tscherko@gmail.com	  

A	  nevezés	  tartalmazza	  a	  versenyző	  nevét,	  születési	  idejét,	  klubjának	  nevét.	  

	  

Nevezés:	  
	  
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	  vagy	  a	  helyszínen	  a	  versenyirodában	  2000	  forint	  és	  a	  személyes	  
iratokkal	  intézze!	  

	  



 

 

Felmerülő	  kérdéseket	  várjuk	  a	  tscherko@gmail.com	  email	  címre.	  

	  
Mivel	  az	  OB	  nemzetközi	  pontszerző	  esemény	  így	  a	  versenyre	  a	  
www.cablewakeboard.net	  oldalon	  is	  kell	  regisztrálni	  és	  jelezni,	  hogy	  a	  versenyen	  
részt	  fogtok	  venni.	  

Az	  oldalhoz	  segítségként	  az	  alábbi	  pontok	  segítenek:	  
	  

1. www.cablewakeboard.net	  oldal	  
2. ezen	  belül	  ráklikkelni:	  My	  board	  
3. a	  feljövő	  lehetőségek	  közül	  kiválasztani:	  New	  users	  sign	  up	  
4. Itt	  kell	  megadni	  egy	  e-‐mail	  címet	  (EZT	  TUDNI	  KELL	  A	  KÉSŐBBIEKBEN	  

IS!).	  Majd	  a	  versenyző	  adatainek	  a	  felvitele	  következik.	  Itt	  minden	  rublikát	  
ki	  kell	  tölteni,	  csak	  úgy	  engedi	  elmenteni	  a	  rendszer.	  A	  végén	  van	  egy	  
pipa,	  amelyben	  elfogadjuk,	  hogy	  e-‐mailt	  küldhet	  a	  cablewakeboard.net.	  

5. Ha	  sikerül	  a	  mentés	  a	  megadott	  e-‐mail	  címre	  kapunk	  egy	  e-‐mailt,	  melyben	  
a	  belépési	  jelyszót	  elküldik.	  

6. Belépünk	  a	  www.cablewakeboard.net	  oldalon	  ismét,	  a	  megadott	  e-‐mail	  
címmel	  és	  jelszóval.	  Amint	  beléptünk	  tudjuk	  a	  személyes	  adatokat,	  jelszót	  
módosítani.	  	  

7. FONTOS:	  a	  belépési	  adatokat	  jegyezzétek	  fel,	  mert	  a	  későbbiekben	  is	  csak	  
ezzel	  tudtok	  az	  IWWF	  versenyeire	  jelentkezni,	  ilyen	  pédául	  az	  OB	  is.	  

	  

	  

6.	  Helyszíni	  regisztráció	  

	  

A	  helyszíni	  regisztráció	  szombaton	  Szeptember	  16.-‐án	  08:00	  -‐	  12:00	  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.	  	  



 

 

	  

8.1.	  Kategóriák	  

	  
Kids,	  
-‐	  11	  éves	  korig	  

Girls,	  
-‐	  12-‐15	  éves	  korig	  2002-‐2005	  

Boys,	  
-‐	  12-‐15	  éves	  korig	  2002-‐2005	  

Junior	  ladies,	  
-‐	  16-‐19	  éves	  korig	  2001-‐1998	  

Junior	  men,	  
-‐	  16-‐19	  éves	  korig	  2001-‐1998	  

Open	  ladies,	  
-‐	  nyílt	  női	  bajnokság	  

Open	  men,	  
-‐	  nyílt	  férfi	  bajnokság	  

Masters	  -‐	  1987	  vagy	  elöbb	  születettek	  

Wake	  Park	  -‐	  meghívásos	  professzionális	  wakeboard	  esemény	  

	  

8.2.	  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.	  

	  

	  

Magyar	  Vízisí	  és	  Wakeboard	  Szövetség	  

	  

Földön	  Vízen	  Levegőben	  Alapitvány	  


