Vízparti bajnokság
Versenykiírások
2018. 07.05 csütörtök
Darts:
-

2018.07.05 13.oo-tól

Helyszín: játéksziget

A verseny női és férfi egyéni
A versenyzők 07. 05.-én kb. 15.oo-tól folyamatosan selejtezőkön vesznek részt.
A selejtezők 07. 06-án és 07-én 15.oo-ig folytatódnak
A selejtezőre egy játékor többször is jöhet, de csak egy, a legnagyobb dobás érék
számít a versenybe
A selejtezőben a játékosok 15 (5x3), nyilat dobhatnak el, melyek pontértékét
összeadjuk és kialakul egy selejtező sorrend
Az elődöntőket, ill. a döntőt 07.07-én 18.oo-kor játsszuk, a program sűrűségének
függvényében, a selejtező legjobb 2-8 versenyzője között.
Az elődöntőben a játék nem két nyert, 301 sima kiszálló a döntőben két nyert, 501
sima (külön kérésre és idő függvényében dupla) kiszálló
Minden egyéb esetben a darts sport általános szabályai érvényesek

2018. 07.06 péntek
Csocsó:
-

-

Helyszín: játéksziget

Páros (lehet vegyes) verseny
A mérkőzés két verseny asztalon 10 poénig megy
A nevezett csapatokat csoportokba sorsoljuk, csapatszámtól függően a csoport 1-3
helyezettjei a középdöntőbe, ill. a döntőbe jutnak.
A csoportokban körmérkőzések vannak, a győztes 3 a vesztes 0 pontot kap döntetlen
esetén 1-1 pont jár.
A helyezéseket a több pont, a szett arány, az egymás elleni mérkőzés dönti el.
A közép döntőben ill. a döntőben egyenes kiesés dönt. Döntetlen esetén 3 golyós
játékkal dől el a tovább jutás, ill. a győzelem.
Minden egyéb esetben a csocsó általános szabályai érvényesek

Sárcsolya:
-

2018.07.06 10.3o-12.3o

2018.07.06 13.oo-14.oo

Helyszín: játéksziget

Gyermek (14 évig), Női, Férfi
A versenyzők 6-8 m hosszú fel shanponozott sárcsolya pályán mutatják be
gyakorlataikat. Három lehetőségük van a kivitelezésre.
A zsűri tagjai (3 fő) 1-10 ponttal értékelik a produkciót, mely pontokat összeadjuk, és
átlag pontot számolunk belőle így dől el a végső sorrend.
A zsűri kiemelten értékeli, ha a három produkcióban más-más kunsztok vannak.
A sárcsolya verseny győztesei külön díjazásban részesülnek.
A gyermek helyezettek csoki-jégkrém, a női győztes 3 ü pezsgő, a férfi győztes 1
karton sör díjazásban részesül.

Rönk hajítás:
-

2018.07.06 16.oo

Helyszín: játéksziget

Egyéni verseny
A rönköt legalább egyik kézzel a végén kell megfogni (támasztani)
A dobás pillanatában a kézen kívül egyéb testrész nem érhet a rönkhöz
A dobóvonal mögött (a rönk leérkezéséig) semmilyen testrész nem érintheti a talajt.
Ez kilépésnek minősül és a dobás érvénytelen
Minden versenyzőnek 3 dobása van, aki a legnagyobb érvényes dobást teljesítette az
nyeri a versenyt

2018. 07.07 szombat
Vizi röplabda:
-

-

-

Helyszín: Strand

3-3 fős csapatok egy fő jampipi (nő) kötelező
A nevezett csapatokat párokba sorsoljuk
A játék 10 elért pontig megy, egyenes kiesési rendszerben
Minden poén után nyitás, mely a poént szerzett csapatot illeti
Nyitás a bolyával jelölt helyről
A nyitás után egyből lehet poént elérni
Az első nyitás és pályaválasztás joga pénzfeldobással dől el
A nevezhető játékosok száma 6 fő, melyből 3 tartózkodhat a pályán és az egyiknek
mindig nőnek kell lennie. Csere folyamatosan, játék megszakítás nélkül a játékvezető
mellett történik
Minden játékos 1x1x érhet bele a labdába, melybe a nyitás fogadás nem számít bele
A harmadik érintéssel a labdát át kell ütni az ellenfél térfelére
Hálóhoz érni nem szabad
Minden egyéb esetben a röplabda általános szabályai érvényesek

Roller verseny:
gyerekeknek
-

2018.07.07 13.oo-14.oo

2018.07.07 14.3o-15.20

Helyszín: játékszigetl

A versenyt 2 korosztályban ( 9-11 év és 12-14 év) rendezzük
A versenyzőknek 6 feladatot kell végrehajtaniuk egy akadály pályán
A verseny időre megy, az elrontott feladatokért, ill. a kihagyott bójákért 5 másodperc
büntető jár.
Az óra sípszóra indul, a versenyzővel együtt és a lufi kidurranásakor áll meg.
A feladatok : 1.
szlalom előre (6 bója)
2.
kapun áthajtás
3.
karika átrakás egyik bójáról a másikra
4.
labda berúgás
5.
vízi pisztoly lövészet
6.
lufi kidurrantás

Trabant húzás:

-

2018.07.07 17.3o

Helyszín: Strand

A Trabantot kb. 15 méteres távon kell elhúzni.
A Trabi első kereke a rajtvonalról indul és a célvonalon történő áthaladáskor áll meg a
stopperóra
A lábakat letenni az indulás után nem szabad, ez büntető időt von maga után, melyet,
hozzáadunk a futott időhöz
A büntető idő 5 másodperc
a folyamatos láb letétel kizárással jár
A versenyt az nyeri, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a feladatot
A versenyen saját kerékpár használata engedélyezett

Barkó-báró verseny: ÚJ!! A nevezett barkósokat, sorszámmal látjuk el és egy 5 tagú
(3 jampipi, 2 jampi) pontozza 1-10 pont között (fél pont is adható). Aki a legtöbb pontot kapja
az lesz a Barkó-báró. Pont azonosság esetén újra pontozás. 07.06-án színpadi program
keretén belül, az első átállási szünetben, kb. 21.oo-kor
Vizi tánc verseny: A hagyományoknak megfelelően (pároknak) 07.07-án 15.20 és 16.15
között
Sörivó verseny: A hagyományoknak megfelelően (5 fős csapatoknak) 07.07-án színpadi
program keretén belül, az első átállási szünetben, kb. 21.oo-kor
Díjazás: A helyezettek a

25. VIZPARTI ROCK&ROLL ÉS AMERIKAI AUTÓS WEEKEDN
tiszteletére készült oklevelet kapják,
valamint a győztesek meglepetés tárgy jutalmakat.

A rendezők a versenykiírások változtatásának jogát fenntartják, azokról az
érintett személyeket, feleket tájékoztatják.
A versenyekre előnevezni is lehet az onehandel@freestar.hu email címen,
illetve a 06-30-236-5730 telefonon. A versenyekről bővebb felvilágosítást és
egyéb ehhez kapcsolódó információkat szintén itt lehet kapni.
Az egyéni versenyeknél az első 10, a csapat és páros a versenyeknél az első 5
előnevező külön jutalomban részesül.
Előnevezésnél kérjük megadni a nevet az email címet és a telefonszámot!!
További nevezés, a belépővel kapott nevezési lap kitöltésével játékszigeten
lehet, a versenyek időpontját figyelembe véve folyamatosan.
A játéksziget 2018.07.04. 17.oo-tól, 2018.07.08 délutánig folyamatosan üzemel
és várja a játszani vágyókat.
Mindenkinek jó pihenést, jó játékot, jó szórakozást és fergeteges BULIT
kíván a

