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Pályázati felhívás Raceboard versenyzők részére Starboard Phantom 377 
éves bérléséhez 
 
Felhívjuk a tisztelt versenyzők figyelmét, hogy 2018-ban lehet pályázni a tavalyi eb-re 
beszerzett STARBOARD PHANTOM 377-ES DESZKÁKRA. Összesen öt deszkát lehet 
megpályázni a 2018-as idényben. Célunk, hogy a Raceboard osztály az EB-t követően is 
fejlődjön és versenyzőink részt vegyenek nemcsak a hazai, de regionális versenyeken is.  
A szövetség célja, a tavalyi sikeres EB után a következő években is ütős és sikeres Raceboard 
osztály épüljön minden korosztályban. A Raceboard osztállyal kapcsolatos információk az 
osztály hivatalos weboldalán a www.raceboard.org alatt találhatók.   
 
A pályázati feltételek az alábbiak: 

 a hazai bajnoki fordulókon való részvétel (ha nem megoldható a versenyző részvétele 
egy fordulón, azt előzetesen jeleznie kell a szövetség főtitkárának) 

 a pályázó a hazai versenyek mellett részt kell vennie minimum egy külföldi versenyen, 
Raceboard osztályban 2018-ban 

 a pályázó versenyző érvényes biztosítással rendelkezik (a biztosítás nem része a bérleti 
díjnak) 

 a pályázó versenyző érvényes orvosi igazolással és Magyar Szörf Szövetségi 
versenyengedéllyel rendelkezik 

 a versenyző köteles a deszka átvételét követően 30.000 Ft, azaz Harmincezer forint 
éves bérleti díjat a szövetség számára befizetni 
 

Amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, akkor a pályázó versenyző 2019. 
március 31-ig egy komplett STARBOARD PHANTOM 377 deszkát kap használatra. Szkeg, 
deszkazsák, svert és a papucsok részei a deszka pályázatnak. Az eszköz az MSZSZ 
tulajdonában marad, a versenyző köteles azt a „jó gazda gondosságával használni”, az 
önhibájából keletkezett kárt megtéríteni. 
 
A versenyző pályázatának tartalmaznia kell: 

 milyen eredményekkel rendelkezik az elmúlt négy évben 
 milyen céljai vannak rövidebb és hosszabb távon a Raceboard osztályban 
 a versenyző milyen edzőtáborokon és hazai és külföldi versenyeken kíván részt venni 

2018-ban 
 

Pályázatokat kizárólag a windsurf@hwa.hu címre „Raceboard pályázat DP 2018/1” tárgyú 
emailben várunk 2018 március 31. 12 óráig. 
A pályázat elbírálója: az MSZSZ elnöksége 
Nyertesek kihirdetése 2018. április 6. 
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