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Srdečne vás pozývame na EVIL CAMP 2011 a MSR vo WAKEBOARDINGU A WAKESKATEINGU 
2011. Tento bulletin obsahuje väčšinu informácií, ktoré potrebujete vedieť o EVIL CAMPE, 
a ktoré by vám mali pomôcť si zorganizovať váš trip do Košíc. Ak máte akékoľvek otázky, 
neváhajte a oslovte nás! 
Váš organizačný tím. 

 
 
1. DÁTUM:  
17. – 21. august 2011 
 
 

2. MIESTO KONANIA:  
 
2. 1 Vodnolyžiarsky vlek Košice (Cable Park Košice)  
Vodnolyžiarsky vlek v Košiciach sa nachádza priamo v meste, na sídlisku nad Jazerom. 
V smere od Prešova je možné sa naň dostať po ceste D1/E 50/E58, v smere od Rožňavy po 
ceste E 58, v smere od Miškolca (hraničný priechod Milhosť) po ceste E 71. 
 

 
 
2. 2 Vlek 
Typ: Rixen, Stĺpy: 4, Dĺžka: cca 800 m 
 
2. 3 Prekážky 
2 x kicker, grind box, mostík, funbox, r-auqa (zodpovedná osoba za prekážky: Maťko 
Ščambora) 
 
 

3. USPORIADATEĽ: 
Wakeboardový klub Evils Košice (zodpovedné osoby: Zoran Bosák, Štefan Olšavský) 



4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 
4. 1 Registrácia 
Registrácia je bezplatná a prebieha od tohto momentu až do začiatku akcie prostredníctvom 
webu, a to zaslaním vyplneného dotazníka, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na www.evils.sk 
(viď REGISTRAČNÝ DOTAZNÍK 2011) na túto mailovú adresu: evilsklub@gmail.com, resp. na 
mieste, pri registračnom stolíku (zodpovedné osoby za registráciu: Lucia Bosáková, Mimi 
Köszeghy) v deň začatia akcie (17. 08. 2011) od 09:00 do 17:00. 
Poznámka: Registračný dotazník na webe prosím vypĺňajte,  až keď ste si aspoň na 90% istí, 
že sa podujatia zúčastníte. V opačnom prípade nám vytvárate menší problém s organizáciou, 
vzhľadom na to, že potrebujeme dopredu prinajmenšom orientačne vedieť počet účastníkov. 
Vďaka. 
 
4. 2 Poplatky 
Celocampový lístok:  

- Pre členov klubu EVILS1: 50 Eur (poplatok zahsňa: jazdenie na vleku počas 5tich dní, 
možnosť používať prekážky počas 5tich dní, možnosť zúčastniť sa tréningov 
s inštruktormi, vstup na Welcome party) 

- Pre nečlenov klubu EVILS: 60 Eur (poplatok zahsňa:  jazdenie na vleku počas 5tich dní, 
možnosť používať prekážky počas 5tich dní, možnosť zúčastniť sa tréningov 
s inštruktormi, vstup na Welcome party) 

Denný campový lístok:  
- Pre členov klubu EVILS1: 20 Eur (poplatok zahsňa: jazdenie na vleku počas jedného 

dňa, možnosť používať prekážky počas jedného dňa, možnosť zúčastniť sa tréningu 
v daný deň, vstup na Welcome party) 

- Pre nečlenov klubu EVILS: 23 Eur (poplatok zahsňa: jazdenie na vleku počas jedného 
dňa, možnosť používať prekážky počas jedného dňa, možnosť zúčastniť sa tréningu 
v daný deň, vstup na Welcome party) 

 
4. 3 Bezpečnosť 
Wakeboarding a wakeskateing môžu byť nebezpečnými športmi, preto je každý účastník EVIL 
CAMPU povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia (helma, vesta ap.) ako na 
prekážkach, tak i na vode. Riskantný môže byť takisto aj zlý odhad sily, ako i preťaženie 
organizmu, preto rovnako ako na tréning, by mali účastníci klásť dôraz i na relax. Organizátor 
nenesie zodpovednosť za žiadne vzniknuté úrazy a škody a účastníci nemajú nárok vymáhať 
od organizátora akékoľvek odškodnenie. 
 
 

5. PROGRAM: (organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu) 

 
-streda 17. 08. 2011 - začiatok kempu; príchod jazdcov; registrácia a vyplatenie príslušných 
poplatkov (pri registračnom pultíku: Lucia, Mimi); jazdenie; večer - WELCOME PARTY            
(v rámci Welcome party: PECHA KUCHA – special sport edition, We are not sisters & 
Wakeshop fashion show, DJ Ľudko, grilovačka; info: Zoran, Lucia) 
                                                           
1
 Členom EVILS klubu je každý, kto má zaplatené členské za daný rok, a tým pádom je držiteľom platného 

členského preukazu a jeho profil je zobrazený na stránke www.evils.sk pod záložkou „Členovia klubu“. Poplatok 
sa netýka tých členov klubu, ktorí majú zakúpený celosezónny lístok (ktorý platí i počas kempu). 

http://www.evils.sk/
mailto:evilsklub@gmail.com
http://www.evils.sk/


-štvrtok 18. 08. 2011 - jazdenie v EVILS wake parku; tréning pod dozorom top jazdcov;              
Beach Voleyball turnaj (info: Nina); poobede – „Last Out“ Game (info: Zoran); Seminary with 
judges (info: Zoran); večer - DJ Ľudko 

-piatok 19. 08. 2011 - jazdenie v EVILS wake parku; tréning pod dozorom top jazdcov;     
Beach Football turnaj (info: Nina); Street Art Zone (info: Mimi); poobede – ROOKIE 
Competition (info: Zoran) – prví traja môžu využiť šancu účasti na MSR bez štartovného; večer 
- premietanie wake filmov; DJ Ľudko 

-sobota 20. 08. 2011 – individuálny tréning; majstrovstvá SR vo wakeboardingu a wakeskateingu 
(info: Zoran, Lucia); Street Art Zone; večer – GOOD-BYE PARTY (info: Lucia, Mima) 

-nedeľa 21. 08. 2011 – jazdenie a diky čau! 

 

6. SPRIEVODNÉ SLUŽBY: 
-DJ Ľudko 
-tréningy pod dohľadom inštruktorov (Evils - viď bod 13.) 
-prenosný bar s miešanými drinkami (Tarantino) 
-catering (Emer Servis) 
-masérske služby (Dharmachakra Day Spa) 
-beach football, beach voleyball 
-petanque  
-predaj wake oblečenia a wake vybavenia (Wakeshop) 
-predaj upomienkových predmetov: kempové a klubové tričká, odznaky (Evils) 
 

7. SPRIEVODNÉ AKCIE: 
-MSR vo wakeboardingu a wakeskateingu 
-Welcome party  
-Pecha Kucha – Special Sport Edition 
-We are not sisters & Wakeshop fashion show 
-Street art zone by Street art communication OZ 
-Last out game 
-Beach volleyball turnaj 
-Beach football turnaj 
-Rookie competition 
-Seminary with judges 
-premietanie wake videí  
-Good bye Party 
 

8. UBYTOVANIE: 
Na vlastné náklady.  
 
8. 1 Stanovanie v areáli Cable Park Košice (Vodnolyžiarsky vlek Košice) 
-stanovanie priamo v mieste konania EVIL CAMPU 

-kapacita: cca 5-6 stanov (potrebná rezervácia!!!, kontakt: Katka Šurková – surkovakatarina@gmail.com ) 
-poplatok: 3 Eur/osoba/noc  

mailto:surkovakatarina@gmail.com


8. 2 Karavan v areáli Cable Park Košice (Vodnolyžiarsky vlek Košice) 

-odstavenie karavanu priamo v mieste konania EVIL CAMPU 
-kapacita: cca 1-2 karavany (potrebná rezervácia!!!, kontakt: Katka Šurková - 
surkovakatarina@gmail.com ) 
-poplatok: 3 Eur/osoba/noc 
 
8. 3 Autocamping Salaš Barca 
-informácie: TU 
-poplatky:  -stanové miesto: 3,32 Eur/stan + 3,32/osoba v stane 
  -chatka: 2 posteľová izba – 23,24 Eur/izba 
-trasa: A – Autocamping, B – príjazdová cesta do areálu Cable Park Košice: TU 
 

8. 4 Penzión Tamas 
-informácie: TU 
-poplatky: -1- posteľová izba: 27, 50 Eur  
  -2- posteľová izba: 31,50 Eur 
  -3- posteľová izba: 40, 00 Eur 
-trasa: A – Penzión Tamas, B – príjazdová cesta do areálu Cable Park Košice: TU 
 

8. 5 Penzión Barca 
-informácie: TU 
-poplatky: -55 – 65 Eur / 1 osoba/noc/jednoposteľová izba 
  -65 – 75 Eur /2 osoby/noc/dvojposteľová izba  
-trasa: A – Penzión Barca, B – príjazdová cesta do areálu Cable Park Košice: TU 

 
8. 6 Individuálne   
 
 

9. PARKOVANIE: 
-košický vlek je v uzavretom areáli rekreačnej oblasti mestskej časti Nad jazerom. Úplne na 
vlek sa tak nedá dostať autom!!!  
-účastníci kempu majú povolenie na vstup do areálu Cable Park Košice len pri príchode na 
kemp (za účelom odloženia osobných vecí) a pri odchode (za účelom odnesenia si svojich 
osobných vecí).  
-parkovanie je teda povolené na označenom dočasnom parkovisku na trávnatej ploche na 
príjazdovej ceste k areálu cca 400m od vleku pri bývalej chatovej osade. Uvedené parkovisko 
je strážené kamerovým systémom, avšak napriek tomu odporúčame účastníkom kempu, aby 
si v aute nenechávali svoje osobné veci. 

 
 
10. STRAVOVANIE: 
Na vlastné náklady. 
 

10. 1 Catering – bufet by EMER SERVIS 
 -priamo v areáli vodnolyžiarskeho vleku 
 -grilované špeciality, zeleninové jedlá a iné mňamky od špičkových košických kuchárov 
 
 

mailto:surkovakatarina@gmail.com
http://www.pensionhotel.sk/kemp-kosice-city-camping-kosice-campsites-slovensko-kemp-a04123110.html
http://maps.google.sk/maps?f=d&source=s_d&saddr=48.687561,21.256571&daddr=Nezn%C3%A1ma+cesta&geocode=%3BFQYB5wIdWthEAQ&hl=sk&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=16&sll=48.68783,21.254253&sspn=0.006969,0.01929&ie=UTF8&ll=48.69164,21.273952&spn=0.013938,0.038581&z=15
http://www.holiday.sk/main.php?objekt=1201&lang=sk
http://maps.google.sk/maps?f=d&source=s_d&saddr=Ukrajinsk%C3%A1+13,+Ko%C5%A1ice-Kr%C3%A1sna&daddr=Nezn%C3%A1ma+cesta&geocode=%3BFQYB5wIdWthEAQ&hl=sk&mra=ls&sll=48.69164,21.273952&sspn=0.013938,0.038581&ie=UTF8&ll=48.678041,21.306953&spn=0.055766,0.154324&z
http://www.pensionbarca.sk/index.php?pg=1&f=f1&s=1&l=s
http://maps.google.sk/maps?f=d&source=s_d&saddr=Gavlovi%C4%8Dova+1,+Ko%C5%A1ice-Barca&daddr=Nezn%C3%A1ma+cesta&geocode=%3BFQYB5wIdWthEAQ&hl=sk&mra=ls&sll=48.678041,21.306953&sspn=0.055766,0.154324&ie=UTF8&z=14


10. 2 Bar a bufet v areáli Cable Park Košice 
 -bar: TU 

 -bufet: párky, klobása 
 
10. 3 Bufet Pláž 
 -vyprážaný syr, Gordon Blue, klobása, zeleninový šalát, hranolky, palacinky 
 
10. 4 Bufet u Taťka 
 -ryby, hamburger, hranolky… 
  
10. 5 Potraviny 
 -BALA (Bukovecká 4): TU 
 -Milk Agro (Bukovecká 18): TU 
 
10. 6 Donáškové služby  
http://www.pizzaservis.sk/ 
http://www.lacucaracha.sk/ 
http://www.pizzamarin.sk/ 
http://www.donaskazlatyzvon.sk/ 
http://www.govinda.sk/ 

http://www.amigos-ke.eu/jedalny-listok/ 
 
10. 7 Reštaurácie v meste 
http://www.medmalina.sk/ 
http://www.rosto.sk/ 
http://www.piano-cafe.sk/home.html 
http://restaurant-camelot.sk/ 
http://ajvega.sk/ 

http://www.amigos-ke.eu/jedalny-listok/ 
 
10. 8 Kaviarne, puby 
 -Bar TARANTINO: TU 
 -LITTLE HAVANA: TU 
 -POKHOI: TU 
 -JAZZ Club: TU  
 

11. PRETEKY (MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA): 
 
11. 1 Kategórie 
-wakeboard „rookie“: účastníci kempu so zaplateným kempovým lístkom, ktorí vedia 
maximálne 2 inverty (táto kategória nie je pre tých jazdcov, ktorí ovládajú viac invertov). 
Táto kategória nepodlieha pod Majstrovstvá Slovenska, avšak jazdci umiestnení na prvých troch 
miestach môžu využiť šancu účasti na MSR bez štartovného. 

-wakeskate „rookie“: účastníci kempu so zaplateným kempovým lístkom, ktorí vedia 
maximálne 3 pop triky – trik kedy sa doska odlepí od hladiny vody (táto kategória nie je pre 
tých jazdcov, ktorí ovládajú viac ako 3 pop triky). Táto kategória nepodlieha pod 
Majstrovstvá Slovenska, avšak prví traja môžu využiť šancu účasti na MSR bez štartovného. 

http://www.trixen.sk/wakebar_vlek.html
http://maps.google.sk/maps?f=d&source=s_d&saddr=Bukoveck%C3%A1+4,+Ko%C5%A1ice-Ko%C5%A1ice++Nad+jazerom&daddr=48.692603,21.286955&geocode=FTwM5wIddbpEASlXD4PN7d8RzEoxzqU9l5R3Q%3B&hl=sk&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=14&sll=48.691414,21.285152&sspn=0.027876,0.077
http://maps.google.sk/maps?f=d&source=s_d&saddr=Bukoveck%C3%A1+18,+Ko%C5%A1ice-Ko%C5%A1ice++Nad+jazerom&daddr=48.693524,21.288993&geocode=FeMB5wIdmrlEASmBz2l38t8-RzEhkrxdCUrw%3B&hl=sk&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=16&sll=48.695762,21.286418&sspn=0.006968,0.0192
http://www.pizzaservis.sk/
http://www.lacucaracha.sk/
http://www.pizzamarin.sk/
http://www.donaskazlatyzvon.sk/
http://www.govinda.sk/
http://www.amigos-ke.eu/jedalny-listok/
http://www.medmalina.sk/
http://www.rosto.sk/
http://www.piano-cafe.sk/home.html
http://restaurant-camelot.sk/
http://ajvega.sk/
http://www.amigos-ke.eu/jedalny-listok/
http://maps.google.sk/maps/place?cid=1074492616515673773&q=tarantino+ko%C5%A1ice&hl=sk&gl=sk
http://little-havana.menu.atlas.sk/2989/
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Hlavna+20,+Kosice,+Slovakia&ie=UTF8&hq=&hnear=Hlavn%C3%A1+13%2F20,+04001+Ko%C5%A1ice+-+Star%C3%A9+Mesto-Star%C3%A9+Mesto,+Slovakia&z=16
http://jazzclub-ke.sk/


-wakeboard „muži open“: účastníci kempu so zaplateným štartovným. Kategória spadá pod 
Majstrovstvá Slovenska. 
-wakeboard „ženy open“: účastníčky kempu so zaplateným štartovným. Kategória spadá pod 
Majstrovstvá Slovenska. 
-wakeskate „muži open“: účastníci kempu so zaplateným štartovným. Kategória spadá pod 
Majstrovstvá Slovenska. 
-wakeskate „ženy open“: účastníčky kempu so zaplateným štartovným. Kategória spadá pod 
Majstrovstvá Slovenska. 
 
11. 2 Štartovné 
-wakeboard  „rookie“2: bez štartovného 
-wakeskate „rookie“2: bez štartovného 

-wakeboard „muži open“: 12 Eur 
-wakeboard „ženy open“: 12 Eur 

-wakeskate „muži open“: 12 Eur 

-wakeskate „ženy open“: 12 Eur 
 

11. 3 Prihlasovanie 

-priamo na mieste od stredy do piatku (17. 08. – 20. 08. 2011) v čase od 10:00 do 17:00 a v 
sobotu (21. 08. 2011 - v deň konania pretekov) od 08:00 do 10:00. 
-prihlasovanie bude prebiehať výhradne vo vyššie spomínaných časoch!!! Mimo uvedených 
časov nevieme zaručiť, že osoby poverené vyberaním štartovného budú na vleku prítomné. 
-MSR sú oprávnené sa zúčastniť iba osoby riadne prihlásené na preteky a teda so zaplateným 
štartovným. Pretekári, ktorí nastúpia na štart bez zaplateného štartovného budú 
diskvalifikovaní.  
 -zodpovedné osoby za prihlasovanie na preteky a prijímanie štartovného: Lucia, Mimi. 
 
11. 4 Dôležité upozornenia 
-pretekári sú povinní sa zúčastniť Contest meetingu s hlavným rozhodcom (Zoran Bosák), 
ktoré sa uskutoční 30 minút pred začiatkom preteku. 
-na štart MSR sú oprávnení nastúpiť iba jazdci so zaplateným štartovným (v opačnom 
prípade budú daní pretekári diskvalifikovaní). 
-prihlasovanie bude prebiehať podľa bodu 11.3. Dodatočné prihlasovanie na pretek po jeho 
zahájení nie je možné. 
-jazdci v rámci MSR smú štartovať iba s helmou a vestou (v opačnom prípade budú daní 
pretekári diskvalifikovaní). 
-pretekári sú povinní dodržiavať poradie určené organizačným tímom (výnimku, v súlade 
s medzinárodnými pravidlami „Cable wakeboard Rules“, je vo výnimočných prípadoch 
oprávnený udeliť výhradne hlavný rozhodca). Súpis pretekárov s poradím bude uvedený min. 
30 minút pred začiatkom preteku na viditeľnom mieste v areáli Vodnolyžiarskeho vleku. 
-pretekári sú povinní dodržiavať čas preteku určený organizačným tímom. Meškanie na štarte 
je neakceptovateľné, s výnimkou poruchy výstroja, čo podrobne riešia medzinárodné pravidlá 
„Cable wakeboard Rules“. Jazdec, ktorý si neodsleduje svoje poradie a bude na štart meškať, 
bude diskvalifikovaný. Pretek bude bez daného jazdca pokračovať v pôvodnom poradí. 
-na otvorenie jednotlivých kategórií je potrebných minimálne 5 jazdcov.  

                                                           
2
 rookie = začiatočník 



11. 5 Rozhodcovia 
-hlavný rozhodca: Zoran Bosák **** 

-druhý rozhodca: Michal Urban **** 

-tretí rozhodca: Peter Kišiday ** 

-counter: Lucia Bosáková 

 

 

12. SPONZORI A PARTNERI: 
-sponzori: Termostav Mráz, Wakeshop.sk, Monster – energy drink, Eaststar, IvanTatoo,  
Ten-80, Hyperlite 
-partneri: Boardlife, Rádio FM, Trixen, Kishi, Tarantino, DJ Ľudko, Dharmachakra Day Spa, 
Emer Servis, We are not sisters, Street art communication OZ 
  

 
13. ORGANIZAČNÝ TÍM: 
 
13. 1 Vedenie  (zakladatelia, manažere, šľachta, režisere, nadriadení, šéfkovia....)  
 
Zoran Bosák   

 
 
šéfe  (hlavný „rejža“ EVIL CAMPU, zodpovie na všetky otázky týkajúce sa 
kempu, na ktoré nebudú vedieť odpovedať ostatní členovia tímu; hlavný 
rozhodca; kontakt: zoranbosak@gmail.com) 
 
 

 
 
Štefan Olšavský       

 
 
ko-šéfe  (tieňový „rejža“ EVIL CAMPU a zároveň šéfe Wakeshopu – 
obchodu s wakeboardovým a wakeskateovým vybavením a oblečením; 
kontakt: stevo_olsavsky@yahoo.com, steff@hyperlite.sk) 
 
 

 
 
13. 2 Zamestnanci (vykonávači, roboši, hantlageri, utláčaní, podriadení...)  
 
Martin Šcambora 

 
 
 
prekážkový komisár, roboš, zháňač peňazí a nenormálne dobrý wakeskater   
(kontakt: scamboramartin@post.sk) 

mailto:zoranbosak@gmail.com
mailto:stevo_olsavsky@yahoo.com
mailto:steff@hyperlite.sk
mailto:scamboramartin@post.sk


Lucia Bosáková 
 
 
sekretárka, asistentka, roboška  (zodpovedná osoba za registráciu, 
zbieranie poplatkov, organizáciu preteku – MSR, všakovaké papierovačky 
a poskytovanie všetkých možných aj nemožných infošiek týkajúcich sa 
kempu; kontakt: lucia.bosak@gmail.com)  
 

 
 

Mimi Köszeghy 
 
 
sekretárka, asistentka, roboška  (zodpovedná osoba za registráciu, 
zbieranie poplatkov, organizáciu preteku - MSR, všakovaké papierovačky 
a poskytovanie všetkých možných aj nemožných infošiek týkajúcich sa 
kempu; kontakt: meemusha@gmail.com)  

 
 

 
 
Katka Šurková 

 
 
sekretárka, asistentka, roboška  (zodpovedná osoba za poskytovanie 
infošiek o ubytovaní, parkovaní, za rezerváciu stanových a karavanových 
miest; kontakt: surkovakatarina@gmail.com ) 

 
 

 
 
Jakub Bača 

 
 
 
externý MONSTER „fo-vi“ komisár  (náš EVILS-Monster maník na foto, 
video a premietanie; kontakt: jakubbaca@post.sk) 
 

 
 

Nina Henzélyová 

 
externá roboška zos Londona (zodpovedná osoba za predaj upomienko- 
vých predmetov – tričká, odznaky; manažérka voľnočasových aktivít: Beach 
volleyball turnaj, Beach football turnaj; kontakt: ninusak@gmail.com )  
 

mailto:lucia.bosak@gmail.com
mailto:meemusha@gmail.com
mailto:surkovakatarina@gmail.com
mailto:jakubbaca@post.sk
mailto:ninusak@gmail.com


Dana Šafráneková 

 

externá roboška (zodpovedná osoba za predaj upomienkových predmetov 
– tričká, odznaky; zodpovedná osoba za catering; štartérka; kontakt: 
dana.safranekova@gmail.com )  
 

 
 

14. TRÉNERSKÝ TÍM: 
I tento rok sme sa rozhodli klásť väčší dôraz na intenzitu tréningov a osobný progres účastníkov 
kempu. Preto sme záujemcom vo štvrtok a v piatok pripravili možnosť jazdiť (v časoch, ktoré sa 
spresnia na mieste) pod dozorom top jazdcov. Uvedené tréningy sú určené tak pre úplných 
začiatočníkov, ktorí sa budú pasovať so štartom a prvou zákrutou , ako i mierne pokročilých 
a pokročilých, ktorí by sa chceli počas EVIL CAMPU naučiť nové triky. Pozitívnou zmenou oproti 
minulému roku je zavedenie tréningov pre ženy, s výhradne ženskými inštruktorkami!!!!! 
Cieľom je dosiahnuť u nežnejšieho pohlavia väčšie zanietenie a chuť priučiť sa týmto 
fantastickým športom ako i odstrániť ostych a prekonať prípadné obavy či strach. Poznámka: 
tréningov sa môžu zúčastniť všetci účastníci EVIL CAMPU so zaplateným príslušným poplatkom 
(denný campový lístok, celokampový lístok, sezónny lístok).  
 
 
14. 1 Inštruktori pre wakeboarding 
 
 Štefan Olšavský       Rišo Marcinčin    Jakub „Komper“ Szász   Mimi Köszeghy 

                            
 
 
14. 2 Inštruktori pre wakeskateing 
 
   Zoran Bosák   Martin Ščambora            Majky Paška                 Katka Šurková 
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