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A világ legnagyobbb snowboard 
eseményének hívják a hódeszkázás 
világnapját, hiszen több, mint 130 
rendezvény zajlik 30 csatlakozó 
országban ezen a napon. Becslések 
szerint összesen közel 50.000 
hódeszkás vesz részt ezeken.

A VILÁG LEGNAGYOBB 
SNOWBOARD RENDEZVÉNYE
Budapesten idén a Gödör Klubban 
kerül megrendezésre a deszkás 
találkozó és  megrendezve a világ 
legnagyobb. snowboard eseménye. 
Immár hatodik alkalommal kerül 
megrendezésre a Snowboardosok 
Világnapja. Az esemény mögött a 
World Snowboard Federation és az 
Euro Sima áll. A rendezvény lényege 
a sportág népszerűsítése, a 
snowboardozás ünneplése a 
deszkásoknak releváns 
környezetben és programokkal. Van 
aki csak egy filmvetítésre hív meg 
snowboardosokat egy klubban ha 
nincs havas pálya a közelben, de pl. a 
déli féltekén sokan szörfözéssel 
ünneplik a snowboardos közösség 
összetartozását. Persze aki teheti 
egy jó hangulatú deszkázást hív 

össze, barbeque sütéssel, kis 
versennyel, snowboard oktatással, 
snowboard teszteléssel - amire 
lehetőség van az adott helyszínen. 
Az esemény lényege az alulról 
szerveződés, “deszkások a 
deszkásoknak” ez az esemény 
szlogenje is évek óta.

BUDAPEST BELVÁROSA 
SNOWBOARD PÁLYÁVÁ ALAKUL
A Gödör Klubnál egy 30 méter 
hosszú utcai pálya épül fel. Az urbán 
sportoknak tökéletesen megfelelő 
kultúrcentrum igen látványos 
versenyre ad lehetőséget. A 
közkedvelt és igen jól megközelíthető 
helyszínen a terasz lépcsősorainak 
természetes lejtését használják ki a 
snowboardosok a pálya 
kialakításához. Korlátokat és 
boxokat helyeznek ki a lépcsősorra 
amin a trükköket mutatják be, a 
gyorsításhoz és talajfogáshoz pedig a 
Műjégről szállítanak ide havat.

AIR & STYLE KVALIFIKÁCIÓ
A rendezvény fő támogatója a Burn 
enrgia ital akik a legnagyobb 
hagyománnyal rendelkező 
innsbrucki Air&Style snowboard 
verseny támogatói is egyben. Így 
jött a lehetőség, hogy a budapesti 
versenyen legjobban szereplő 
hódeszkás indulóként vehet részt 
az innsbrucki világverseny JIB 
összecsapásán világklasszisok 
társaságában. A JIB a városi 
deszkázás összefoglaló neve, 
korlátokon, épületeken, lépcsőkön 
mutatják be trükkjeiket a 
snowboardosok.

 
BÖRZE, FILMEK, KONCERTEK A 
látogatóknak és a sportág iránt 
érdeklődőknek is számos ingyenes 
program lesz a Gödör Klubban, mint 
használt felszerelés és kiegészítők 
börzéje, filmvetítések és előadások.

World Snowboard Day Budapest

WSD MAGYARORSZÁGONHazánkban negyedik alkalommal szerveződik a World Snowboard Day és ahogy eddig is minden 
évben más helyszínen, más 
programokkal. Az első ilyen 
esemény egy bevásárló 
centrumban volt az ott felállított műanyag pályán, a második a 
budai Sportmax lépcsőin kapott helyet, míg tavaly a 
Mátraszentistván Síparkban 
zajlott közel 400 snowboardos részvételével.

11:00 - 19:00 	


Snowboard börze, vásár, 
filmek

15:00 - 16:30 	


JIB verseny edzés

17:00 - 19:00 	


Versenyek és DJ Szamosi

20:00  	
 Díjkiosztó

20:30 Cadik feat Judie Jay

23:30         Mango feat MC 
Kemon

MUSIC INFO
http://www.facebook.com/djcadik

http://www.facebook.com/judiejaymusic?
sk=app_173728992693065

http://www.facebook.com/MC.KEMON?
sk=app_2405167945

http://www.myspace.com/gimmeshot

AKTUÁLIS ÉS FOTÓK
www.facebook.com/WSDHungary
www.world-snowboard-day.com
Fotók: Bleyer Ádám
+36 20 313 5826

KRÓNIKA VIDEO
http://vimeo.com/8439537

KAPCSOLAT, 
SAJTÓREGISZTRÁCIÓ
Kérjük regisztrációdat, hogy a helyszínen 
átadhassuk a sajtóajándékot és az esti 

koncertekre a belépőt!

Sajtó: Dancsok Regina
dancsok.regina@msbsz.hu
+36 70 220 6873 
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