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 E
gyre több az olyan hazai sportszövetség, 
ahol felismerik, hogy a fogyatékos spor-
tot saját sportágukon keresztül is támo-
gathatják. Futni, úszni, kosarazni vagy 

éppen vívni Magyarországon is van lehetőségük 
a kerekesszékes- és egyéb fogyatékos sportolók-
nak, érdeklődőknek, ha azonban valami izgalma-
sabbra vágytak, sokáig nem tudtak mit válasz-
tani. 2007-ben aztán a Magyar Jet-Ski Szövetség 
megrendezte az I. ParaJet-Ski Kupát. Kitalálták 
a parajet-ski szlalom női és a parajet-ski szlalom 
férfi kategóriát, és buzdítottak mindenkit, hogy 
bátran próbálkozzon meg a sporttal, ugyanis a 

versenyen azok is elindulhattak, akik addig eset-
leg nem is láttak még jet-skit.

2009. július 10-én kellemes időjárási viszonyok 
között a kerekesszékben és egyéb fogyatékkal élők 
jet-ski versenyén az Universum Vízisport Centrum 
taván igazi mediterrán beach hangulat fogadta az 
odalátogatókat. A péntek délelőtti edzésen és a 
délutáni versenyen a résztvevők szakképzett sze-
mélyzet segítségével ismerhették meg a jet-ski ve-
zetés fortélyait, s délután egy forró hangulatú ver-
senyen összemérhették tudásukat.

A versenyzők biztonságáról a vízben a Vízek 
Őre Vízi-mentő Egyesület, mint támogató, a szá-

Szerző: Molnár Edina
Fotó: Czine Zoltán

ParaJet-Ski kupa, 
avagy kerekesszékből a Jet-skire

A MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG és a Szabadban.hu megrendezte  
a harmadik ParaJet-Ski Kupát a Dunaharaszti Universum Vízisport  
Centrum taván
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razföldön a Samaritanus Mentőszolgálat gondos-
kodott.

A döntők előtt a Magyar Jet-Ski Szövetség Ski 
kategóriás versenyzői (Manuel Nőbauer, Jaron 
Adamski és Mitrovics Gábor) bemutató versenyt 
tartottak, melyet követett Mitrovics Gábor egy ak-
robatikus free-style show-ja.

A döntőben éles küzdelem folyt, néha tized 
másodpercek döntötték el az egyes helyezéseket, s 
így született meg a 2009. évi, III. ParaJet-Ski Kupa 
végeredménye:

Női Slalom: 1. Mészáros Gabriella (29,49), 2. 
Katona Zsanett (35,64), 3. Tarsoly Márta (37,54), 4. 
Tóth Bettina (39,18), 5. Kátai Virág (40,37), 6. Mó-
ricz Annamária (45,39), 7. Réger Nóra (48,19), 8. 
Sárai Rita (61,99).

Férfi Slalom: 1. Vaszil György (27,27), 2. Pellek 
Béla (28,77), 3. Beke Viktor (28,84), 4. Bernard 
Tamás (29,42), 5. Fenyvesi Zoltán (30,66), 6. Dr. 
Hunyad Aurél Péter (31,40), 7. Farkas Zoltán (31,71), 
8. Farkas Zsolt (35,71), 9. Mányik Richárd (39,33), 
10. Szász László (39,75), 11. Kertész Tamás (54,21), 
12. Tormássy Béla (72,47).

A fantasztikus hangulatú rendezvényt az ün-
nepélyes díjkiosztó zárta, ahol Kis Sándor, ver-
senyigazgató és Molnár Edina, a Szövetség főtit-
kára adta át az érmeket és a különdíjakat a jet-ski 
verseny győzteseinek és helyezettjeinek.

 ”
A döntőben éles küzdelem folyt,  

néha tized másodpercek döntötték el az 
egyes helyezéseket,... 
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