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*LANDBOARDING
˚JUST˚if you˚LIKEthe HARDCONDITION˚

JÖN az ŐSZI SHOTofTHERIDE
*FOIL *FREESTYLE *LANDKITE *KITEBOARDING
Online verseny extrém kite-osoknak!

FOIL & FREESTYLE
Időpont. 2020. október 26. – november 22.
Helyszín. bármilyen vízterület, melyet a hajózási szabályzat és egyéb tiltás nem korlátoz.
Vízen tartózkodás. Szabadidős tevékenység. (Nincs bejelentési kötelezettség.)
Felszerelés.
*Bármilyen a szél erősségének megfelelő kite felszerelés és twin-tip /foil deszka.
* Az időjárásnak megfelelő félszáraz vagy száraz neoprén ruha, cipő, csukja, kesztyű.
* Bármilyen vízálló kamera, mely a kiteos teljes testét és a teljes deszkát folyamatosan
rögzíti.
Kamera beállítás: A távolság nem nagyobb, minthogy a kite-os személye jól látható legyen.
A távolság nem kisebb, hogy az ugrás / (foil nyolcas) során a kite-os személye deszkával
együtt jól látható legyen.
Biztonság.
* Mentőmellény.
* Wake/ Kite sisak.
* Kite ismereteiben és segítségadásban jártas személy a parton.
* Onshore, side-onshore szél. A szél iránya biztonságos a vízfelület kiválasztásakor.
Indulási jog.
*21 évet betöltött Magyar állampolgár.
*Erős szeles kite-ozásban gyakorlott. (minimum két szezon gyakorlat)
*12 fok alatti levegő- és vízhőmérsékleti körülményekben tapasztalt kite-os. (minimum két
szezon gyakorlat)
*A meghatározott kite trükkök alapjaiban (minimum két szezon), foil-ban(minimum egy
szezon) kite-os gyakorlat.
* Érvényes rajtengedély http://www.kitesurf.hu/images/H%C3%A1ziorvosi%20vizsg%C3%A1lat.rajt%20engedely.pdf
vagy (ha már rendelkezik surf-kite vagy egyéb sportágban) sportorvosi engedély.
Kategória.
* Kite-foil (női / férfi)
* Freestyle (férfi / női)
Nevezés. A versenyre a nevezés a kiírás elfogadása és a videó anyag beküldése a kiírás szerinti
feltételekkel, a kiírás szerinti határidőig.
FOIL verseny feladat.
Kitefoil-al egyenes siklásból két teljes nyolcas végrehajtása végig szárnyon, azaz repülésben
maradva szabályok szerint.
Foil szabályok.
* Egyértelmű egyenes haladásból két nyolcas megtétele a deszkával aszerint, hogy minden
forduló után egyértelmű egyenes haladásban kell maradni (minimum három másodperc) a
következő forduló előtt. Az utolsó fordulás után egyértelmű egyenes haladásban kell
maradni.(minimum három másodperc).
* A két nyolcas manőver megtétele folyamán nem kötelező a lábtartás csere.
* A két nyolcas manőver megtétele folyamán alkalmazható a szél alá és a szél felé fordulás azzal
a megkötéssel, hogy a fordulóknak nyolcas formát kell alkotniuk.
* A beküldött videó időtartamában a deszka nem érheti a vizet, és a vágatlan, eredeti hanggal
beküldött videó nem lehet hosszabb a két nyolcas idejénél, plusz egy perc.

* Helyezés.
1. helyezett: Az a versenyző, aki a beküldött videó alapján a legrövidebb időn belül teljesíti a
szabályok szerint a két nyolcas manőverét.
2. helyezett: Második legrövidebb idő.
3. helyezett: Harmadik legrövidebb idő.
FREESTYLE verseny feladat.
Három trükk csoportból, trükkök megugrása szabályok szerint.
Freestyle szabályok.
* A három trükk csoportból csoportonként minimum egyet, maximum két trükköt lehet
beküldeni (minimum három, maximum hat trükk) aszerint, hogy az elugrás előtti öt
másodperc és az érkezés utáni öt másodperc is vágatlanul eredeti hanggal kerül beküldésre.
* Az elugrás előtti és érkezés utáni öt másodpercben a test nem érhet a vízbe.
I. ROLL.
1 pont: Back roll and Front roll. (vágás lehetséges a két roll között)
2 pont: Double back roll and Double front roll. (vágás lehetséges a két roll között)
3 pont: Double back roll with grab or Double front roll with grab.
II. TRANSITION.
3 pont: Nose grab into switch. https://strictlyhooked.com/viewtopic.php?f=95&t=220
4 pont: Kiteloop back roll transition to switch.
4 pont: Kiteloop front roll transition to switch.
III. UNHOOKED.
5 pont: Raley to surface pass. 0.16s-0.21s-ig https://www.youtube.com/watch?v=Tojzhlo468M
6 pont: Airpass / Dangle pass https://www.youtube.com/watch?v=NXzQ-hatYCs
8 pont: KGB or Slim Chance or Front Mobe
KGB: https://www.youtube.com/watch?v=Elgi8GVktO0&t=51s
Slim chance: https://www.youtube.com/watch?v=eqTQSTnRA6Y
Front Mobe https://www.youtube.com/watch?v=0-WqUBvP7Zg
Original school BIG AIR trükkök az őszi időjárásra tekintettel, biztonsági szempontok alapján nem
kerülnek trükk csoportba.

* Helyezés.
1. helyezett: Az a versenyző, aki a beküldött videók alapján a legtöbb pontot gyűjtötte össze.
2. helyezett: Második legtöbb pontot gyűjtötte össze.
3. helyezett: Harmadik legtöbb pontot gyűjtötte össze.
Beküldési határidő. 2020. november 22. 23:59-ig (három - hat videó)
a info@kitesurf.hu email címre.
* Videó formátum: MP4 min. HD (1280×720, 25 fps), max. Full HD (1920×1080, 25 fps).
* Felvétel előtti rajt engedély vagy sportorvosi igazolás PDF formátumban.
Értékelés: 2020. december 6. 10.00 óra online www.kitesurf.hu FB kitesurf.hu
* Nyeremény.
Minden kategóriában az első három helyezett éremben részesül.
Minden kategóriában az első három helyezett videója, sportág történeti ismeret keretében
bemutatásra kerül az utánpótlás iskolák, utánpótlásban résztvevő tanulói és sportolói részére.

Szervező. MKE SE
Részvétel feltétele.
A videó felvétel elkészítésével a versenyző elfogadja a verseny kiírását, szabályait, továbbá kijelenti,
hogy a szükséges védőfelszerelést viseli.
Elfogadja, hogy saját felelősségére vesz részt a versenyen és vigyáz sporttársai és saját egészségére.
Tudomásul veszi, hogy a szervező saját törvényes felelősségén kívül, nem vállal semminemű személyi
balesetért, vagy anyagi károsodásért felelősséget.
Kijelenti, hogy érvényes felelősségbiztosítással és sportorvosi igazolással vagy rajt engedéllyel
rendelkezik.
A versenyen való részvétel a versenyző nyilatkozata arról, hogy a versenyzést kizáró betegségben nem
szenved, a koronavírussal kapcsolatos védelmi intézkedéseket (https://koronavirus.gov.hu/), a
sportolók COVID-19 fertőzés utáni sportba való visszatérésével kapcsolatos OSEI állásfoglalást
http://www.osei.hu/images/09.-14.-Sportba-val-visszatrs-ajnls.pdf) ismeri.
A versenyen való részvétel a versenyző nyilatkozata arról, hogy verseny ideje alatt másoknak okozott
kárt saját felelősségére megtéríti.
A versenyen való részvétellel elismeri, hogy a doppingra vonatkozó szabályokat ismeri, magára nézve
kötelezőnek tartja.
Dopping tájékoztató. surfhungary@gmail.com / info@antidopping.hu https://www.antidopping.hu

SHOTofTHE*KITE
*LANDBOARDING

Időpont. 2020. október 26. – november 22.
Helyszín. bármilyen füves terület, melyet légügyi hatóság, reptérszabályzat és egyéb tiltás
nem korlátoz. A szél iránya biztonságos a terület kiválasztásakor.
Felszerelés.
*Bármilyen, a szél erősségének megfelelő kite felszerelés és landboard deszka.
* Bármilyen kamera, mely a kiteos teljes testét és a teljes deszkát folyamatosan rögzíti.
Kamera beállítás: A távolság nem nagyobb, minthogy a kite-os személye jól látható legyen.
A távolság nem kisebb, hogy az ugrás során a kite-os személye deszkával
együtt jól látható legyen.
Biztonság.
* Wake / Kite / Snowboard…fejvédő sisak.
* Testet védő protektor. (gerinc, könyök, térd)
* Kite ismereteiben és segítségadásban jártas személy a területen.
Indulási jog.
*21 évet betöltött Magyar állampolgár.
*Erős szeles kite-ozásban gyakorlott. (minimum két szezon gyakorlat)
*A meghatározott kite trükkök alapjaiban (minimum két szezon) kite-os gyakorlat.
* Érvényes rajtengedély http://www.kitesurf.hu/images/H%C3%A1ziorvosi%20vizsg%C3%A1lat.rajt%20engedely.pdf
vagy (ha már rendelkezik surf-kite vagy egyéb sportágban) sportorvosi engedély.
Kategória.
* Freestyle (női / férfi)
Nevezés. A versenyre a nevezés a kiírás elfogadása és a videó anyag beküldése a kiírás
szerinti feltételekkel, a kiírás szerinti határidőig.
Freestyle verseny feladat.
Három trükk csoportból, trükkök megugrása szabályok szerint.
Freestyle szabályok.
* A három trükk csoportból csoportonként minimum egyet, maximum két trükköt lehet
beküldeni (minimum három, maximum hat trükk) aszerint, hogy az elugrás előtti öt
másodperc és az érkezés utáni öt másodperc is vágatlanul eredeti hanggal kerül beküldésre.
* Az elugrás előtti és érkezés utáni öt másodpercben a test nem érheti a földet.

I. TRANSITION.
1 pont. Transition from switch.
Forduló előtt (kite emelése nélkül) ugrás switch-be, swith-ből hátszeles forduló regular-ba.
(A jibe alatt az ernyőkezelésre nincs szabály.)

2 pont. Transition from regular.
Regular-ból hátszeles forduló switch-be, majd (kite emelése nélkül) ugrás switch-ből regular-ba.
(A jibe alatt az ernyőkezelésre nincs szabály.)

3 pont. Jump transition.
II. ROLL.
3 pont. Back roll and Front roll. (vágás lehetséges a két roll között)
4 pont. Back roll with grab or Front roll with grab.
5 pont. Double back roll or Double front roll.
III. BOARD OFF and UNHOOKED.
6 pont. One foot jump.
7 pont. Board off jump.
8 pont. Unhooked jump. Minimum Raley or Roll.
(A veszélyességi kockázata nem lehet 2 méternél magasosabbra tervezett ugrás, és airpass.)
* Helyezés.
1. Az a versenyző, aki a beküldött videók alapján a legtöbb pontot gyűjtötte össze.
2. Második legtöbb pontot gyűjtötte össze.
3. Harmadik legtöbb pontot gyűjtötte össze.
Beküldési határidő. 2020. november 22. 23:59-ig (három - hat videó)
a info@kitesurf.hu email címre.
* Videó formátum: MP4 min. HD (1280×720, 25 fps), max. Full HD (1920×1080, 25 fps).
* Felvétel előtti rajt engedély vagy sportorvosi igazolás PDF formátumban.
Értékelés. 2020. december 6. 10.00 óra online www.kitesurf.hu FB kitesurf.hu
* Nyeremény.
Minden kategóriában az első három helyezett éremben részesül.
Minden kategóriában az első három helyezett videója, sportág történeti ismeret keretében
bemutatásra kerül az utánpótlás iskolák, utánpótlásban résztvevő tanulói és sportolói részére.
Szervező. MKE SE
Részvétel feltétele.
A videó felvétel elkészítésével a versenyző elfogadja a verseny kiírását, szabályait, továbbá kijelenti,
hogy a szükséges védőfelszerelést viseli.
Elfogadja, hogy saját felelősségére vesz részt a versenyen és vigyáz sporttársai és saját egészségére.
Tudomásul veszi, hogy a szervező saját törvényes felelősségén kívül, nem vállal semminemű személyi
balesetért, vagy anyagi károsodásért felelősséget.
Kijelenti, hogy érvényes felelősségbiztosítással és sportorvosi igazolással vagy rajt engedéllyel
rendelkezik.
A versenyen való részvétel a versenyző nyilatkozata arról, hogy a versenyzést kizáró betegségben nem
szenved, a koronavírussal kapcsolatos védelmi intézkedéseket (https://koronavirus.gov.hu/), a
sportolók COVID-19 fertőzés utáni sportba való visszatérésével kapcsolatos OSEI állásfoglalást
http://www.osei.hu/images/09.-14.-Sportba-val-visszatrs-ajnls.pdf) ismeri.
A versenyen való részvétel a versenyző nyilatkozata arról, hogy verseny ideje alatt másoknak okozott
kárt saját felelősségére megtéríti.
A versenyen való részvétellel elismeri, hogy a doppingra vonatkozó szabályokat ismeri, magára nézve
kötelezőnek tartja.
Dopping tájékoztató. surfhungary@gmail.com / info@antidopping.hu https://www.antidopping.hu

