
 

 

A Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség  

versenykiírása 

2013. 

 

Időpont: 
2013. március 15. – október 23. közötti időszak.  
Első lehetséges verseny nap: március 15. 

Fix verseny nap: április Kiteforce BT 

Fix verseny nap: október Kiteforce BT 

Utolsó lehetséges verseny nap: október 23, kiteforce változás esetén október 27. 

Lehetséges versenynapok: lásd versenynaptár zöld jelzéseit 

 

Helyszín:  
Dunaújváros, Bugyi, Velence, Siófok, Fenyves  

 

Kategória:  
Kite 
 

Osztály:  
férfi – női –  / 18 évét be nem töltött fiú - 18 évét be nem töltött lány 

 
Versenyszámok: 
Olimpic Class Ride ( pályaverseny kitesurf, landboard) 
Kitebuggy 
Kitesurf freestyle 
Gyorsasági GPS 
 

Nevezés:  
A versenyre minden kiteos ( aki tud kite-ozni) nevezhet 
Nevezési díj: 100 Ft 
Nevezési idő: verseny helyszínén 9 óra,   
 

Résztvevő felszerelés típusok: 
bármilyen típusú kite felszerelés használható. 
 
 
 
 
 



 

 

Versenyhez szükséges szél és terep viszonyok 

 

Szél irány: 
Észak nyugati: legjobb 

Északi: megfelelő 

Nyugati: megfelelő 

Dél nyugati: erős front esetén csal landkite-ra 

Észak keleti: kiszámíthatatlan, nem megfelelő 

Keleti: kiszámíthatatlan, nem megfelelő 

Dél keleti:  kiszámíthatatlan, nem megfelelő 

Szél sebesség: 
Pályaverseny landkite: 20- 50 km/h között 

Pályaverseny víz: 25 – 50 km/h között 

Freestyle: 25 – 45 km/h között 

 

Front: 
A pályaversenyekhez elég az 1-2 napos front, a freestyle versenyekhez általában 2-4 napos 

front szükséges. 

 

Terep és víz: 
Landkite: száraz talaj szükséges.  

Víz pályaverseny: min 50 cm víz mélység szükséges 

Víz freestyle: min 90 cm víz mélység szükséges.  

 
 
 

Versenyszabályok 
Olimpic Class Ride: 
Pályaverseny vízen mint kitesurf, füvön mint landboard 
- széltől és időjárástól függően 1-3 landboard verseny / 1-3 futam 
- széltől és időjárástól függően 1-3 kitesurf verseny / 1-3 futam 
 
Párhuzamos paralel verseny egyenes kieséssel, létszámtól függően kiemeléssel  
vagy körmérkőzéssel.  
Értékelés: az időben gyorsabb versenyző jut tovább.  
Díjazás: versenyenként oklevél, Összetett eredmény alapján érem 
ÖSSZETETT KITESURF VERSENYSOROZAT ponttáblázat 
1. hely: 10 pont 

2. hely: 8 pont 

3. hely: 6 pont 

4. hely: 5 pont 

5. hely: 4 pont 

6. hely: 3 pont 

7. hely: 2 pont 

8. hely: 1 pont 

 

Az a versenyző aki a futamok alatt a legtöbb pontot gyűjti, az lesz a Kitesurf Magyar 

Bajnokság összetett bajnoka. Pont egyenlőség esetén az a versenyző nyer, akinek több nyert 

futama van, ill. több a magasabb helyezése, 

 



 

 

Kite Buggy: 
Pályaverseny füvön 
- széltől és időjárástól függően 1-3  verseny / 1-3 futam 
Párhuzamos paralel verseny egyenes kieséssel, létszámtól függően kiemeléssel  
vagy körmérkőzéssel.  
Értékelés: az időben gyorsabb versenyző jut tovább.  
Díjazás: versenyenként oklevél,  
 
Freestyle: 
vízen 
- széltől és időjárástól függően 1-2 / 1-2 futam.  
Díjazás: versenyenként oklevél,  
 
A verseny időtartama 2 x 30-40 perc szél erőségtől függően. 
A piros zászló levételével kezdődik a futam. A kijelölt pályán a kamera csak jobbról 
indított ugrásokat rögzít. / a haladás és az ugráskor a jobb kéz van elől a bomm-on/. 
A versenyzőnek az ugrás után el kell távolodnia, és a többi versenyző fölött vissza 
kell „krajcolnia”, úgy hogy a többi versenyzőt ne zavarja. A Piros zászló ismételt 
letűzésével befejeződik a jobbos futam. 10 perc pihenő után a piros zászló ismét 
lekerül, ekkor kezdődik a balos futam. A kijelölt pályán a kamera csak balról indított 
ugrásokat rögzít. / a haladás és az ugráskor a bal kéz van elől a bomm-on/. 
A versenyzőnek az ugrás után el kell távolodnia, és a többi versenyző fölött vissza 
kell „krajcolnia”, úgy hogy a többi versenyzőt ne zavarja. A Piros zászló ismételt 
letűzésével befejeződik a balos futam. 
 

Freestyle értékelés: 
A helyszínen, 2 ill 3 bíró dönt a végleges sorrendről. 
/ha a helyszínen nem kivitelezhető a bíráskodás, videó elemzés alapján 2 ill 3 bíró 
dönt a végleges sorrendről.) 
 
Kitesurf freestyle bajnoki kategória. 
A bírók a következő szempontokat értékelik fontossági sorrendben 
 

1 Old school: Big Air (magas-nagy ugrások) roll--grab, stb.  
      One foot – board off variációk. 
2 New school: Wakestyle variációk (s-bend, relay, stb) 
      Handle Passes variációk 
3 Stílus, összhang, dinamikus érkezés, 

 
Negatív pontok: egy trükk többszöri bemutatása, eséssel végződő trükkök. 
 
Külön díj: 

 Legjobb trükk. 

 Legjobb stílus 
 

 

Rajtidők: 
2013. március 15. – október 23. közötti időszak  verseny naptár szerinti szeles nap 
   

Rajtsorrend: 



 

 

A verseny napján a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 
 

Rajteljárás: 
A nemzetközi ill a kite/surf versenyszabályzata szerint történik, és a MATÁV 180 
hívószámú, pontos idő szolgáltatása szerint megadott idő alapján lesz lefolytatva. 
Olimpic Class Ride 
kiemelés és sorsolás a nevezés után. Rajtsorrend 
álló rajt 
Fehér zászló: 5 perc a rajtig 
Piros zászló 1 perc a rajtig 
Piros LE: Rajt 
 
Kite Buggy:  
kiemelés és sorsolás a nevezés után. Rajtsorrend 
álló rajt 
Fehér zászló: 5 perc a rajtig 
Piros zászló 1 perc a rajtig 
Piros LE: Rajt 
 
Freestyle: 
Fehér zászló Jobbra: Futam jobbra 
Fehér zászló balra: Futam balra 
Piros és Fehér zászló: Nincs Futam 
 

 

Pályajelek:      

Piros – fehér – kék - zöld zászlók / Piros, zöld -  fehér bóják 
 

 
Értékelés: 
A nemzetközi ill. a kite/surf versenyszabályzatában foglaltak szerint. 
  

Díjazás:  
versenyszámonként az első három helyezett oklevélben / éremben / szponzor 
ajándék esetén tárgyjutalomban részesül. 
 
 

Versenyvezető:   A verseny napján a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 
 

Pályafelelős:  A verseny napján a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 
 

Versenybíróság Elnöke: A verseny napján a kormányosi értekezleten lesz 

kihirdetve. 
 

Versenyorvos: A verseny napján a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 



 

 

 

Egyéb rendelkezések:  
a versenyen a nemzetközi és az egyesület versenyszabályai érvényesek. 
Nevezéskor alá kell írni egy nyilatkozatot, hogy a sportoló „tud úszni” / vízi verseny 
esetén/ és megfelelően tudja kezelni a  sporteszközt. 

 
Szavatosság kizárása: 
A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve a versenyen előfordult vagy okozott 
személyi és vagyoni károkért a rendező szervezet, testület illetve az azokban 
résztvevő személyek semmiféle felelősséget vagy szavatosságot nem vállalnak. 
 

Szponzor:  
A versenyzőnek saját felelősége, a saját szponzorainak megjelenítése. A verseny fő 
szponzorát, és szponzorait kötelező megjelenítenie az adott futam kormányosi 
értekezletén kiadott utasítás alapján. /lycra, rajtszám, matrica/ sporteszközön, 
ruházaton, / sapka. 
A verseny szponzora erősebb a személyi szponzornál. A versenyző nem tagadhatja 
meg a verseny szponzorának megjelenítését azzal az indokkal, hogy szponzor 
ütközés van a személyi szponzorával. Az a versenyző, aki vét a szponzor 
megjelenítési előírások ellen 50.000.-tól induló pénzbüntetéssel sújtható. Abban az 
esetben, ha a versenyző a büntetési határozatban megjelölt összeget, a határidőig 
nem fizeti meg, elvehető az adott futamban elért eredménye. 
 

Média: 
A versenyzőnek, az adott futam kormányosi értekezletén kiadott utasítás szerint kell 
nyilatkoznia, illetve megjelennie a médiában, ha erre felkérik. /Verseny szponzor 
megjelenítése, média fal előtti nyilatkozat./ Az a versenyző, aki vét a média 
megjelenítési előírások ellen 50.000.-tól induló pénzbüntetéssel sújtható. Abban az 
esetben, ha a versenyző a büntetési határozatban megjelölt összeget, a határidőig 
nem fizeti meg, elvehető az adott futamban elért eredménye. 

 
Megjegyzés /szponzor/média: A versenyzőknek tudomásul kell venniük, hogy a szponzorok és a 
média megjelenésekkel jönnek létre a versenyek.  
Fontosságuk döntő a versenyek kialakításában, ezért kérjük az erre vonatkozó szabályok szigorú 
betartását. 
 

 

 
Nevezési lap / NYILATKOZAT (aláírása kötelező)    

 

 

Kijelentem, hogy érvényes felelősségbiztosítással és sportorvosi igazolással rendelkezem. 

A nevezés egyben a versenyző nyilatkozata arról, hogy a versenyzést kizáró betegségben nem 

szenved, illetve arról, hogy verseny ideje alatt másoknak okozott kárt saját felelősségére megtéríteni. 

Aláírásommal igazolom, hogy a doppingra vonatkozó szabályokat ismerem, magamra nézve 

kötelezőnek tartom, és a doppinggal kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, megértettem. 

Továbbá tudomásul veszem, hogy ÓVÁSRA az eredményhirdetés után 60 percig van 

lehetőség a versenyirodán. /internetes eredményhirdetés esetén a megjelenéstől számított 5 

munkanapon belül. 

 



 

 

 
A versenyzőknek  figyelnie kell a www.kitesurf.hu  oldalt. 
A szövetség és az egyesület az interneten teszi közzé az aktuális futamok idejét és a 
változásokat, információkat. 
 
A versenyző emailen /info@kitesurf.hu   kérhet regisztrációt. A szövetség és az 
egyesület a regisztrált versenyzőket email ben is értesíti, az aktuális futamok idejéről 
és a változásokról, információkról. 
   
A változtatás jogát a szövetség és az egyesület fenntartja. 
részletes info: www.kitesurf.hu 
info@kitesurf.hu   
+36-70-292-4530 
 

 
 

MAGYAR HULLÁMLOVAS ÉS KITESURF SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG 
MAGYAR KITESUR ÉS EXTRÉMSPORT EGYESÜLET 

www.kitesurf.hu   info@kitesurf.hu 
www.surfer.hu     info@surfer.hu 
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