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A Magyar Jet-Ski Szövetség 2010. évben is megrendezi a magyar nemzeti bajnokságot. 
 

A versenyen a Runabout kategóriában megmérkızik az Európa ill. világbajnok Sümegi László, 
Vágott András, Gerencsér Csaba, Czeller Béla, Járányi Gergely és Ifj. Juhos Árpád, s a 
férfiak mezınyében indul a nıi Európa és világbajnoki címet szerzett Heller Éva is. 
Az állósok közül rajthoz áll a kilencszeres magyar bajnok Pelei Sándor, az Európa és 
Világbajnok Bíró Péter és az Európa bajnoki ezüstérmes 17 éves Manuel Nıbauer. 
Mivel az országos bajnokság nyitott, a magyar kiválóságoknak meg kell mérkızniük az osztrák, 
német, szlovák, szlovén, cseh és szerb versenyzıkkel is. 
 

Kategóriák: 
Pro-Expert: Runabout F1 Offshore, Runabout F2 Offshore, SKI F1 Offshore, Ski F2, Ski F1, 
Runabout F2, Runabout F1, Freestyle, X2 
Novice (amatır, kezdı): Nıi Runabout Slalom, Férfi Runabout Slalom, SKI Slalom, Zártpályás 
Runabout F1, Zártpályás SKI F1 
 
Lelkes amatırök, jetre fel! 
A Magyar Bajnokság minden futamán a profi kategória mellett két amatır kategóriában is indít 
versenyt. A Runabout novice slalom férfi és slalom lady ülıs kategória azért kerül megrendezésre, 
hogy a jet-ski szerelmesei kipróbálhassák tehetségüket a profi versenyzıkkel azonos pályán, 
de maximálisan biztonságos feltételek között, egy idıméréses versenyen, ahol az újdonsült 
versenyzı egyedül van a pályán. A versenyeken teljesen kezdık is elindulhatnak, akik még 
nem próbálták a jet-skit! 
 

Az újonc versenyzıknek a Szövetség biztosít: 
- versenygépet üzemanyaggal, 
- védıfelszerelést, 
- az elıdöntık elıtt oktatást, felkészítést a versenyre. 
 

A versenyen való indulás feltételei: 
- éves licence díj 3.000 Ft, 
- orvosi igazolás (helyszínen is megoldható), 
- licenckérı adatlap kitöltése. 

Leigazolásra a verseny helyszínén. A nevezés amatır kategóriában versenyenként 1.000 Ft. 
 

A Novice Runabout és a Novice Ski zártpályás kategória azon amatır versenyzık számára jelent 
kihívást, akik rendelkeznek saját jet-skivel és szeretnének megmérkızni a hozzájuk hasonlóan 
kezdı versenyzıkkel. A küzdelem a vasárnapi nap folyamán 3 futamban zajlik Runabout és Ski 
kategóriában, amelyekben 8,5 – 12,5 kört kell teljesíteni futamonként. 
 
PROGRAM 
 

2010.05.15. Szombat 
  8.30-11.00 Novice Slalom nevezés, edzés 
11.00-14.00 Novice Slalom elıdöntık 
14.00-14.30 Novice Slalom döntık (6-6 fı) 
14.40-15.00 Novice Slalom díjkiosztó 
16.30 - 18.30 F1, F2 Offshore versenyek 
 

2010.05.16. Vasárnap 
10.30-12.10 Zártpályás versenyek I. futam 
12.40-14.20 Zártpályás versenyek II. futam 
14.50-16.30 Zártpályás versenyek III. futam 
16.30-17.00 Free-style 
18.00-19.00 Díjkiosztó 

Aki kilátogat a hétvégi versenyre, betekintést nyerhet a verseny hangulatába, a 
szabályokba, megismerkedhet a nemzetközi szintő, Európa és Világbajnoki dobogós 
élversenyzıinkkel. Nyitott depóinkban testközelbe kerülhettek a csodálatosan tuningolt 
350 LE-s, 135 km/h-s végsebességő versenygépekkel, valamint szervezett és 
biztonságos körülmények között élheti át a száguldás örömeit. 
 
Sok szeretettel várjuk a látogatókat és a bátor jelentkezıket is május közepén 
Dunaharasztiban! 
 
Megközelítés: M0, 51. út, Coca Cola telepnél a közlekedési lámpánál balra, majd a Tesco után 
jobbra a JET POWER HUNGARY táblánál. 
 
A belépés díjtalan! 
 
További információ: www.jet-ski.hu, Molnár Edina fıtitkár, Tel.: +36-20-585-6650 


