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1. Szervezők: 

 

Sun City Szabadidőközpont  

Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség 

 

2. Helyszín és megközelítés: 

 

Sun City Szabadidőközpont  

Megközelítés: http://suncityszabadidokozpont.hu/kapcsolat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suncityszabadidokozpont.hu/kapcsolat


 

 

3. A pálya: 

 

5 oszlopos , 10,5m magas, 670 m hosszú pálya  

A pályán 9 elem található:  

-Funbox 

-3 Kicker (S,M,L) 

-Transfer roof 

-Slider 

-Kisbox 

-15m Cső 

-Jéghegy 

 

 

 

 

 

4. Nevezés:  

 

2020.08.16.-ig kérjük elküldeni a személyes adatokat ( Teljes név, 

Születési hely/idő, Egyesület, Kategória)  akoswake@gmail.com és a     

csizmikati@gmail.com címre.  

Minden indulónak a Magyar Vizisí és Wakeboard szövetség 

regisztrált versenyzőjének kell lennie, aminek feltétele a sportorvosi 

igazolás megléte ( bármilyen más sportágban szerzett érvényes 

sportorvosi engedélyt elfogadunk) és egy adott egyesülethez való 

tartozás. Ezen felül kérünk mindenkit, hogy a 

https://www.cablewakeboard.net  weboldalon is regisztráljon be és 

jelentkezzen a versenyen. 

A versenyengedélyt a verseny helyszínén személyesen lehet 

igényelni. Versenyengedély díja: 2000 HUF / év 

 

mailto:suncity.nevezes@gmail.com
https://www.cablewakeboard.net/


 

5. Szabályok:  

 

A versenyen a Nemzetközi Vízisí és Wakeboard Szövetség és a 

Magyar Vizisí és Wakeboard Szövetség versenyzabályzata érvényes. 

Ez alapján minden versenyző saját felelősségre indul és versenyez! A 

bukósisak és mentőmellény használata kötelező!  

 

6. Kategóriák: 

 

Wakeboard  

− Mini Girls / Mini Boys                        2009 vagy előtte 

− U15 Boys / Girls                                  2005-2008 

 − U19 Junior Men / Junior Ladies         2004-2001 

- Open Men 2000- 

- Open Ladies 2000- 

- Masters 1990- 

- Veterán 1980- 

- Amatőr Men 

Wakeskate  

-Open 

 

Obstacles only 

 

 

Bírók: 

- Főbíró: Nagy Levente 

- Kirsch Dávid 

- Hegedűs Tibor 

- Hegedűs Ákos 

- Kirsch György 

- Bodoki Roland 

- Gál Soma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nevezési díj:  

 

Minden kategóriában: 20000.-Ft (a nevezett versenyzők, 2020.08.28.-

án 18:00 és 20:00 között edzéslehetőséget kapnak). 

A nevezési díjat készpénzben kérnénk rendezni a helyszínen. 

A nevezési díj tartalmazza a versenyen való részvétel díját,3 napos 

belépőjegyet a wakeboard pálya területére, a hivatalos edzés időt és 1 

étkezést. 

Ha valamelyik versenyző több kategóriában indul az alap nevezési 

díjon kívül +5000.-Forintot kell fizetnie/ kategória.  

 

Dopping kontrol:  

Közös munkában a IWWF Anti-Doping szervezetével, szúrópróba 

szerű 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, vagy nem tud eleget tenni a minta adás 

követelményinek, azt a versenyzőt abban a pillanatban 

diszqualifikálják. További dopping információkért  

és szabályokért kérem látogasson el a: www.wada-ama.org, 

http://www.iwsf.com/AntiDoping/WEBpageinformation.htm 

weblapra.  



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Program:  

 

Augusztus 28:  

esti edzés: 18.00-20.00 

Augusztus 29:      

8:30 Riders meeting 

9:00 Selejtezők miden kategóriának 

12:00-12:30 Ebédidő 

12:30 Selejtezők és Középdöntők + LCQ 

16:30 Junior Ladies/Men döntő 

18:00 Open Men Döntő 

 

 

Augusztus 30: 

8:00 Mini Boys/Girls döntő 

9:00 Masters döntő 

10:00 Open Ladies döntő 

11:00 Wakeskate döntő 



12:00 Obtacles Only döntő 

(Pontos időbeosztás péntek este fog kikerülni.) 

 

 

9. Szállás 

http://suncityszabadidokozpont.hu/szallas/ 

 

 

 

 Kapcsolat:  

 

Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség 

info@mvwsz.hu  

www.mvwsz.hu  

 

Sun City Szabadidőközpont   

Telefon: +36303486348 

E-mail: akoswake@gmail.com  

 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 

http://suncityszabadidokozpont.hu/szallas/
mailto:info@mvwsz.hu
http://www.mvwsz.hu/
mailto:akoswake@gmail.com

