
 

 

 

KITESURF 
LANDKITE 

VERSENYKIÍRÁS 
2016 

Időpont: 
Waiting period: 2016. április16-17  vagy 23-24 v ápr 30-május 1. 

verseny nap: déli irányú, legszelesebb nap 

 

Helyszín:  
Kiskunlacháza – Bugyi közti terület / É 47˚11’17.05’’   K 19˚06’10.16’’    

 

Kategória:  
Kite 
 

Osztály:  
1. 18 évet betöltött fiú (nevezés a helyszínen, ill. előre email-en) 
2. 18 évet betöltött lány (nevezés előre email-en) 
3. 14 évet betöltött, de még a verseny napjáig 18 évet be nem töltött fiú/lány 
(nevezés előre email-en) 

 
Versenyszámok: 
Olimpic Class Ride (pályaverseny kitesurf, landboard) 
Freestyle landboard 
Hangtime landboard 
 
Versenyhez szükséges szél és terep viszonyok 

Szél irány: Nyugati, Dél nyugati, Déli, Délkeleti 

Szél sebesség: 15- 50 km/h között 

Front: min 1-2 napos front szükséges,  

Terep és víz: Landkite: száraz talaj szükséges.  

 

 
Versenyszabályok 
Pályaverseny, Olimpic Class Ride 
3 futam (1 futam: 3 kör) Egyszerre indított pályaverseny 
 

Nevezés:  
A versenyre minden kiteos (tapasztalt, gyakorlott) nevezhet 
Nevezési díj: 100 Ft 
Nevezési idő: verseny helyszínén 9 óra,   
 

Résztvevő felszerelés típusok: 
bármilyen típusú kite felszerelés használható. 



 

 

 

Rajtidők: 
a kiírás szerinti a „waiting period” ideje alatt a legszelesebb nap: 10 – 18 óra között
   

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. 

 
Rajtsorrend, zászló jelek 

álló- repülő rajt 
Fehér zászló: verseny szünet  
Kék zászló: 5 perc a rajtig 
Piros zászló 1 perc a rajtig 
Piros LE: Rajt 

Pályajelek:      

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

Futam: 
1. A versenyzők egyszerre indulnak álló vagy mozgó (repülő rajtból) a cél vonal 
mögül, a rajteljárás szerint. Korai indulás esetén a versenyzőnek vissza kell térnie a 
rajvonal mögé és újra kell indulnia. A versenyző nem akadályozhatja a többi 
versenyzőt. 
A hibás rajt utáni akadályozás kizárást vonhat maga után. 
2. A versenyzőknek a pálya rajz és a kormányosi értekezleteden kihirdetett pályán 
kell futamonként 3 kört megtenniük. 
3. Ha a versenyző kihagy, feldönt vagy átmegy egy bóján, addig nem folytathatja a 
futamát, míg a bóját meg nem kerülte. A versenyző nem akadályozhatja a többi 
versenyzőt. 
4. A versenyzőknek a 3 kör megtétele után a pálya rajz és a kormányosi 
értekezleteden kihirdetett célon kell áthaladniuk.  
5. A futamok alatt a kitesurf általános KRESZ szabályai az irányadóak. A szabályok 
ellen vétkező versenyző kizárható a futamból, vagy a versenyből.  
 

Értékelés: 
A versenyzőknek a szabályok szerint kell rajtolniuk, megkerülni a pálya rajz szerinti 
bójákat, és három kört megtéve áthaladni a célvonalon.  
Futam 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 

Eredmény: aki a futamok alatt a legtöbb pontot gyűjti. Pont egyenlőség esetén az a versenyző 

nyer, akinek több nyert futama van, ill. több a magasabb helyezése, 



 

 

 

Versenyszabályok 
FREESTYLE / HANGTIME 
 
1. A verseny időtartama 2 x 20 perc 
Jobb: 20 perc jobbról indított ugrások (a haladás és az ugráskor a jobb kéz van elől a 
bomm-on) 
BAL: 20 perc balról indított ugrások (a haladás és az ugráskor a bal kéz van elől a 
bomm-on) 
2. A 2 x 20 perc időtartam alatt a bírók egy időben értékelik a freestyle és a hang 
time trükköket: 
Hangtime: magas ugrás, forgás, és freestyle trükk nélkül 
Freestyle: bármilyen trükk a Hangtime-on kívül 
3. Pálya: a pálya rajz és a kormányosi értekezleteden kihirdetett pálya 
4. Rajtjelek: Fehér zászló: verseny szünet  
                          Kék zászló: 5 perc a rajtig 
                          Piros zászló 1 perc a rajtig 
                          Piros LE: Rajt 
5. A versenyzőnek az ugrás után el kell távolodnia, és a többi versenyző fölött 
vissza kell „krajcolnia”, úgy hogy a többi versenyzőt ne zavarja.  
6. A fehér zászló ismételt letűzésével befejeződik a futam.  
7. Freestyle értékelés: 
A helyszínen, bírók döntenek a végleges sorrendről. 
/ha a helyszínen nem kivitelezhető a bíráskodás, videó elemzés alapján bírók 
döntenek a végleges sorrendről.) 
 

Értékelés: 
FREESTYLE 
Old school: Big Air (magas-nagy ugrások) roll--grab, One foot – board off variációk stb.  
New school: Wakestyle variációk (s-bend, relay, stb) 
Stílus, összhang, dinamikus érkezés, 
Freestyle trükk: 1-10 pont 

magabiztos érkezés + 10 pont 

bizonytalan érkezés + 5 pont 

rossz érkezés, esés: -15 pont 

 
HANGTIME 

Hang time: 1-10 méter = 1-10 pont 

magabiztos érkezés + 10 pont 

bizonytalan érkezés + 5 pont 

rossz érkezés, esés: -15 pont 

 

Díjazás:  
versenyszámonként, az első három helyezett oklevélben / éremben 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, (vízi versenyen hogy a sportoló „tud úszni”) 
tájékozott a jelenlegi dopping szabályokkal, rendelkezik érvényes sportorvosi 
engedéllyel, 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:  
Minden olyan szervezet, vagy versenyző, aki részt vesz az eseményen, díjmentesen 

megjelenítheti a szponzorát a helyszínen, az előre egyeztetett lehetőségek szerint. 

 

A Kitesurf Országos Bajnoki verseny sorozatot és az egyes futamokat a Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági 
Szakszövetség írja ki. A futamokat a Magyar Kitesurf és Extrémsport Egyesület bonyolítja. 

 
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 

http://www.kitesurf.hu/
mailto:/info@kitesurf.hu
http://www.kitesurf.hu/
mailto:info@kitesurf.hu

