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Generelt 
Ved de danske mesterskaber i wakeboard og wakeskate kåres de 
bedste danske riders, som er medlem af en klub under Dansk 
Vandski & Wakeboard Forbund og som har dansk 
statsborgerskab. 
 
Statsborgere af andre lande er velkomne til at deltage i 
konkurrencen såfremt de har bopæl i Danmark, dog kan de ikke få 
points til ranglisten eller medaljer. 
 
Alle deltagere skal tilmelde sig gennem cablewakeboard.net for at 
kunne deltage. 
 
Regler 
De danske mesterskaber udføres i henhold til internationale regler 
udfærdiget af IWWF og DVWF. Regler og riders guide findes på 
cablewakeboard.net. 
 
Kategorier og aldersklasser 
Open:   Men/Ladies 
Junior:   Men/Ladies (født 1997 eller efter) 
Masters:   Men/Ladies (født 1983 eller før) 
Veterans:   Men/Ladies (født 1973 eller før) 
Amateurs*:   Men/Ladies (mix) 
Obstacles Only**: Men/Ladies (mix) 
Wakeskate Open: Men/Ladies 
Wakeskate Junior: Men/Ladies (født 1997 eller før) 
Wakeski Open:  Men/Ladies 
 
En kategori gennemføres kun såfremt den har minimum 4 
deltagere. Såfremt en kategori ikke gennemføres vil eventuelle 
deltagere blive rykket til nærmeste åbne kategori.  
 
Det er tilladt at stille op i én wakeboard kategori, én wakeskate 
kategori, én wakeski kategori samt Obstacles Only. 
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* I Amateurs gælder følgende regler: (NB! Der kan ikke optjenes 
points til ranglisten i denne kategori) 
Kicker – max 540 rotation. 
Airtricks – kun basistricks, backroll, backroll to revert, raley, krypt. 
Rails – ingen restriktioner. 
 
** Alle kan stille op i Obstacles Only som en ekstra kategori. 
Kategorien bliver kørt som jam session med 3 på vandet af gangen 
og 10 personer kan kvalificere sig til finalen. (NB! Der kan ikke 
optjenes points til ranglisten i denne kategori) 
 
Tilmelding og pris 
Tilmelding og betaling lukker den 27. Juli kl. 23.59. Registrering 
skal foretages via cablewakeboard.net, hvor man skal have 
oprettet og udfyldt en profil samt joinet konkurrencen Danish 
Nationals 2014.  
Desuden skal man udfylde formularen via dette link: 
http://www.emailmeform.com/builder/form/1pdM7ma0DiYQBPO 
Herefter får man tilsendt opkrævning via MobilePay for betaling. 
Dette er den absolut eneste mulighed for betaling. 
Pris for første kategori er DKK 200,- og derefter koster hver ekstra 
kategori DKK 100,- 
Alle riders skal møde op i egen person med enten pas, kørekort 
eller dåbsattest til registrering – se tidsrum under program 
længere nede i bulletin.  
 
Konkurrenceformat 
Konkurrencen gennemføres med kvalifikation med 2 runs såfremt 
alle ikke går direkte i finalen, LCQ (last-chance-qualify) med 1 run 
og finale med 2 runs. Der gives kun et enkelt pick-up til 
wakeskatere. 
 
Banen 
Et run starter når man rammer RedBull railet og slutter når man har 
afsluttet hit på enten rooftop eller funbox. Se nedenstående 
banekort.  
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Efter endt run kører man rundt og stiger stille og roligt at mellem 
de hvide exit bøjer.  
Det er tilladt at spraye obstacles før og efter ens runs, men det er 
ikke tilladt at køre på dem. Dette vil medføre diskvalifikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 
Tirsdag den 29. Juli  20.00-21.00  Officiel træning 
Onsdag den 30. Juli   18:00-20:00  Registrering  
Torsdag den 31. Juli  20:00-21:00  Officiel træning 
Fredag den 1. August  14:00-16:00  Registrering 
Fredag den 1. August  16:00-16:30  Riders meeting 
Fredag den 1. August   17:00-21:00  Kvalifikation  
Lørdag den 2. August   09:30-09:45  Riders meeting 
Lørdag den 2. August   10:00-12:00  LCQ 
Lørdag den 2. August   12:00-18:00  Finaler 
Lørdag den 2. August   18:00-18:30  Kicker contest 
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Lørdag den 2. August   18:30-19:00  Prize giving 
Lørdag den 2. August   19:00-02.00  Middag og fest 
 
Tilmelding til middag og fest kan ske i caféen i CCP. 
 
Officials 
Operatør  CCP crew 
Starter  Jesper Bech Eiersted, CCC 
Dommer  Joaquin Bosch, Alicante 
Dommer  Monica Lorenzo, Barcelona 
Dommer  Pedro Galdon, Alicante 
Calculator  Nina Schjøtt, CCC 
 
Sponsorer 
Liquid Force 
Quiksilver 
Roxy 
GoPro 
Just Female 
Delux Cph 
Lefix 
Hip Notics Cable Park 
Anthem Wake Park 
The Bonk 
Skullcandy 
Chill Collective 
Toms Guldbarre 
Wakecoach.dk 
De Brede Planker 
 
Sociale medier #wakedm14 
Husk dette hashtag, når du uploader billeder til Instagram og 
Facebook. Vi afholder fotokonkurrencer lørdag! 
Husk at du kan se meget mere info omkring DM på 
www.facebook.com/CopenhagenCC under eventen “DM i 
wakeboard” og følg ‘copenhagencableclub’ på Instagram. 


