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20 év hajtás, pörgés, repülés és zuhanás. Véres küzdelmek, könnyek, rekordok, 
megismételhetetlen pillanatok. Tomboló tömegek, életveszélyes showműsorok. 
Kezdők, feltörekvők, dobogósok és bajnokok, akik számára nincsenek határok. 20 
év adrenalinmámor, szabadság és életveszély. 
2017-ben a FISE a 20 éves freestlye, és a 20 évnyi felejthetetlen pillanatok ünnepe!  

A versenyzők között sokan érkeztek és távoztak az elmúlt 20 év alatt, de vol-
tak olyanok is, akik végig velünk tartottak. Mi voltunk és vagyunk a kapu a profik 
világába, több extrém sport imádót vonzottunk be a versenyekbe, mint bármilyen 
verseny a világon. A FISE évről évre nagyobb tömegeket ér el, 2016-ban csak Mont-
pellierben több mint félmillióan figyelték a versenyeket. A FISE megismerteti, és 
megszeretteti közönségével az extrém sportok világát, így az érdeklődőkből szen-
vedélyes rajongók, drukkerek vagy sportolók lesznek. 

Idén egyszerre ünnepeljük a múltat és a sikereinket, és az előttünk álló, folyamato-
san bővülő lehetőségeket. Erősebbek vagyunk, mint valaha, és erősek a sportok is, 
amelyek azzá tesznek minket, akik vagyunk. A BMX és a gördeszka Olimpiai rész-
vételével pedig biztosak vagyunk az extrém sportok jövőjében. 

Így nincs is más dolgunk, csak felkészülni, és neki vágni a következő 20 évnek! 

20 ÉV AZ
AKCIÓSPORTOKBAN
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 20 év után, a FISE tovább folytatja 
fejlődését – Franciaországban és 
nemzetközi szinten is. Sportágai már 
hivatalosan is elismertek olyan nagy 
szövetségek által, mint az UCI és a FIRS.

2017

Első FISE World Series (FWS) 
nemzetközi turné: Franciaország, 
Andorra, Kína, Malajzia.

2014

Első esemény Észak-Amerikában. A BMX 
Freestyle Park eseményei a UCI BMX 
Freestyle Park Világkupa részeivé válnak.

2016

A gördeszka nagy visszatérése. A 
Mountain Bike a Freeride Mountain Bike 
Világkupa (FMB) egyik állomásává válik.

2010

A FISE tovább növekedik, és több mint 
300.000 nézőt lát vendégül a fesztivál 
5 napja alatt.

2008

A FISE Montpellier belvárosában, a Lez 
partján kerül megrendezésre.
Megszületik a francia FISE Xperience 
turné.

2007

A FISE a 10. születésnapját ünnepli.2006

A nemzetközi növekedés folytatódik 
Algéria és Kuwait részvételével.

2004

A FISE Montpellier közelebb kerül 
a városközponthoz, és a Grammont 
térségbe költözik. A FISE nemzetközivé 
válik: Dubai, Hammamet és Djerba 
csatlakoznak.

2003

Európa első olyan extrém sport 
eseménye, amely 1,000 versenyzőt és 
több mint 200,000 nézőt vonz.

2002

Az első együttműködés a NOKIA-val.2001

Megszületik a FISE Area(FISE 
terület), az általunk épített pályák és 
felszerelések hivatalos jele.

1999

Három új sportág bevezetése: 
Wakeboard, Snowboard/Sí és 
Motocross Trial.

2005

Megszületik az Extrém Sportok 
Nemzetközi Fesztiválja: 100 
versenyzővel és 35,000 nézővel.
A fesztivál helyszíne Palavas.

1997

Két új sportág bemutatkozik be: Street- 
és Kitesurf.

1998

20 ÉV
TÖRTÉNELEM

5

AZ FWS
SZÁMOKBAN

500+
 ÚJSÁGÍRÓ

7
 SPORTÁG

2 000+
 AMATŐR ÉS PROFI VERSENYZŐ

55
KÉPVISELT ORSZÁG

3
 KONTINENS

€400 000+
 ÉRTÉKŰ NYEREMÉNY

24H
 ÓRÁS ÉLŐ TV KÖZVETÍTÉS

1 000 000
 NÉZŐ
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FREESTYLE
PARK AREA

A FISE Park elemei akár az 50m-es kumulatív magasságot is elérhetik. A versenyzők  különböző 

elemeken tehetik próbára a teljesítményüket, a trükkök nehézsége ugyanannyira hangsúlyos, 

mint a végrehajtás minősége és az amplitudó. Emellett az is fontos, hogy a pályát minél jobban 

kihasználják, és a lehető legtöbb akadályt igénybe vegyék. Ezek a kritériumok próbára teszik 

a versenyzők kreativitását is, hiszen minden egységen új trükköket kell bemutatniuk, miközben 

az amplitudó és a sebesség is folyamatosan növekszik.

GÖRKORCSOLYA
FREESTYLE PARK
A Görkörcsolya Freestyle ugyanazon a pályán zajlik, mint a BMX 
Freestyle, hogy a versenyzők minél változatosabb trükköket 
mutassanak be. A zsűri az eredetiséget, stílust, a trükkök 
nehézségét és az összbenyomást pontozza. FIRS (Nemzetközi 
Görkorcsolyás Szövetség) és a FISE közötti együttműködés 
jegyében idén a versenyszám a Görkorcsolya Világkupa része is, 
megduplázva a tétet a versenyzők számára. 

UCI BMX FREESTYLE
PARK VILÁGKUPA
Ez lesz a turné egyik legfontosabb sportága: a versenyzők 2020-
ban már a tókiói olimpián is bizonyíthatják rátermettségüket. A 
Biciklisek Szövetsége (Union of Cyclists – UCI) és a FISE közötti 
együttműködés idén a UCI BMX Freestyle Park Világkupával 
folytatódik, amelyre a  FISE World Series nemzetközi állomásai 
is rákapcsolódnak.

PÁLYÁK
& SPORTÁGAIK

A HELYSZÍNEN MINDEN SPORTÁG SZÁMÁRA KÉNYELMESEN ELFÉRNEK 
A FISE AREA ÁLTAL TERVEZETT PÁLYÁK A GÖRKOCSOLYÁTÓL A BMX 
FREESTYLE-IG. A PÁLYASZERKEZETEK AZ ÉVEK ALATT KÖLCSÖNÖSEN 
EGYÜTT FEJLŐDTEK A SPORTÁGAKKAL, AZ EGYEDI TERVEZÉSŰ PÁLYÁK ÍGY 
A FISE RENDEZVÉNYEINEK VÉDJEGYÉVÉ VÁLTAK.
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FREESTYLE
FLATLAND AREA

GÖRDESZKA
KIESŐS VERSENY
Ezt a versenyszámot egy sík felületen tartják, ami a deszkások 
kreativitását teszi próbára. Az első versenyző kiválaszt egy trük-
köt, megcsinálja, majd a többiek sorban megpróbálják megismé-
telni ugyanazt, amire három lehetőségük van. Ha valakinek nem 
sikerül beadni ezt a trükköt, akkor kiesik, amíg végül csak egy 
versenyző marad. Ez a szám mindig az egyik legszórakoztatóbb 
és mozgalmasabb része a versenynek. 

BMX FREESTYLE
FLATLAND
A BMX Flat-hez egy egyszerű, teljesen sík felületet használnak, a 
szakág viszont így is a legművészibb, látványosabb és kreatívabb 
formája a sportnak. A versenyzők nemcsak ügyességet, de 
egyensúlyérzéket és művészi készséget is kombinálnak. A 
FISE minden évben az esemény középpontjába helyezi a 
versenyszámot, ahol a közönség egy emberként figyeli az 
eseményeket. A versenyszám része a turné minden állomásának, 
a sportágban való részvétel pedig beleszámít a FISE Világ Kupa 
2017 összesített eredményeibe.
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WAKEBOARD
PÁLYA

A FISE Budapest Wakeboard Pálya egyedülállóan látványos lesz, hiszen a versenyzők a 

Duna vizén szörfözhetnek. Ez az egyetlen olyan állomás, ahol a wakeboard és wakesurf 

versenyzőket egyaránt egy hajó húzza, így egyedülálló látvány várja a budapesti nézőket. 

A Kopaszi-gát Lágymányosi-öböl felé eső részén óriási természetes lelátót kap a közönség, 

ahonnan egy rendhagyó vízi csatározásnak lehetnek szemtanúi. 

WAKESURF
A Wakeboard-hoz hasonlóan a Wakesurf-öt is hajók mögött 
keletkező hullámokon gyakorolják. A versenyzők, akárcsak 
a wakeboard-osok, a hajóhoz kapaszkodva indulnak, a 
versenyszámok viszont csak azután indulnak, hogy a kapaszkodót 
elengedték. A verseny célja, hogy a legtöbb kanyart és trükköt 
bemutassák ameddig tart a hullám, vagy egy hajófordulónyi, vagy 
egy előre megadott időkereten belül. A FISE Budapest a Wakesurf 
of the world versenysorozat egyik állomása is egyben, így a 
közönség a legjobbak versenyét láthatja a magyar fővárosban.

WAKEBOARD
A Wakeboard-ot az 1980-as évek elején vezették be, és a vízisí 
és a snowboard kereszteződéseként definiálható. A sportág 
kialakulásának első szakaszában a versenyzőket egy hajó 
mögött húzták, annak hullámait kellett meglovagolniuk. Azóta 
egy elektromos kábel használatával és egy egész sorozatnyi 
emelkedővel, sínnel és fallal egészítették ki a sportágat, amelyeken 
a versenyzők különböző trükköket mutathatnak be. 
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FISE VILÁGKUPA
ÖSSZESÍTETT PONTOZÁS

A FISE VILÁGKUPA SOROZATA 2017-BEN MONTPELLIER-BEN INDULT, AHOL 
A VERSENYZŐK MINDEN KATEGÓRIÁBAN ÉS SPORTÁGBAN LENYŰGÖZTÉK 
A SZAKMAI ZSŰRIT. ÉPPEN EZÉRT, A SORON KÖVETKEZŐ HÁROM 
ÁLLOMÁSON A SZOKÁSOSNÁL IS MAGASABBAK LESZNEK AZ ELVÁRÁSOK.

JULIEN CUDOT
A FISE Montpellier 2017 győztesének versenystílusánál csak az 
kiszámíthatlanabb, ahogyan a karrierjét menedzseli. Julien felforgat 
minden nemzetközi versenyt, ahol megfordul, de igazán a parkokban van 
elemében. Amerre csak jár, street videókkal lepi meg a rajongóit. Hatalmas 
elkötelezettséggel, sok-sok meglepetéssel készül a FISE fordulóira a 
párizsi versenyző, aki a legjobb trükkjeit mindig elsőre beadja.

JOE ATKINSON
Hazájához hűen, ez a Freestyle görkorcsolya versenyző mindig talál 
időt néhány italra az Európa-szerte rendezett nemzetközi versenyeken. 
A brit versenyző minden pályán emblematikus figurává válik, a FISE 
közönségének is nagy kedvence.

ROMAIN GODENAIRE
Ez a francia srác a Freestyle Görkorcsolya úttörője: több, mint 23 éves 
karrierje alatt már számos világverseny toplistáján szerepelt, akárcsak a FISE 
Világkupasorozatán. Két világrekord büszke tulajdonosa, aki szenvedélyének 
és elszántságának köszönhetően bejárta a világ Freestyle görkorcsolya 
közösségeit és világhírűvé tette a sportágát. A budapesti állomásra azzal a 
szándékkal érkezik, hogy megvédje az összesített helyezését.

GÖRKORCSOLYA FREESTYLE PARK

PONT

CUDOT JULIEN - 24 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 10,0001

GODENAIRE ROMAIN - 30 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 9,0002

ATKINSON JOE - 24 ÉVES - UK 8,2003

BAUDOIN YUMA - 19 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 7,7004

ABRATE ROMAN - 29 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 7,2005

ALFANO STEPHANE - 31 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 6,7006
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HANNAH ROBERTS
Hannah csupán 15 éves, de máris aranyérmesként áll a lista elején. Ez ad 
neki óriási löketet ahhoz, hogy folytassa lélegzetelállító trükjeit. A BMX 
Freestyle egyre népszerűbb a nők körében, Hannah ennek remek példája 
a extrém sport közösségen belül. Sportjának olimpiai sportággá válása új 
célokat állít elé, és a női BMX sport elé egyaránt.

LOGAN MARTIN
A fiatal ausztrál a FISE párizsi állomásán mutatkozott be először nemzetközi 
versenyen, ahol azonnal elsöprő győzelmet aratott. Azóta, a BMX Freestyle új 
világcsodája szinte minden versenyén a pódiumra került. Szakmai tudásának és 
elszántságának köszönhetően 2015-ben a FISE Világkupa, 2016-ban pedig az 
első UCI BMX Freestyle Park Világkupa győztese lett.

MACARENA PEREZ
A faborítású parkoktól a salakpályákig, Macarena élete, legyen épp Chilében, 
vagy a világ bármely pontján, mindenhol a BMX Freestyle körül forog. Nagy 
lendülettel népszerűsíti a sportágát a fiatalok körében, és soha nem hagyja 
ki a lehetőséget, hogy felrázza a rajongóit. Rengeteget utazik, és még többet 
versenyzik. Egy igazi viruló versenyző, aki folyamatosan mosolyog minden 
nemzetközi versenyen, akárcsak a FISE Világkupasorozatán. 

DANIEL DHERS
A venezuelai versenyző először 2006-ban lépett a színre, és máig szinten tartja 
elképesztő versenykészségét, emellett nagyban hozzájárult a BMX Freestyle 
Park nemzetközi hírnevéhez. Futamai mindig letisztultak és következetesek, 
és mindig a dobogó legfelső fokára juttatják őt. Védjegye a szerénysége és az 
állandó mosoly az arcán - ezt látjuk akkor is, amikor a sportág nagyköveteként 
népszerűsíti a BMX Freestlye Park-ot. 

NIKITA DUCARROZ
Nikita a legjobb helyen kezdte a karrierjét 6 éve: Californiában, az 
akciósportok fellegvárában. Ma már teljes állású versenyző, idejét az edzés, 
a versenyekre való felkészülés és utazás tölti ki, miközben igyekszik a lehető 
legjobban érezni magát egy-egy futamon. A húsz éves Brand nagykövet 
hihetetlenül aktív a közösségi médiában, és keményen dolgozik azon, hogy 
a nők státuszát erősítse a BMX Freestyle közösségen belül.

KONSTANTIN ANDREEV
Az erőteljes versenystílusáról híres orosz biciklis a 2017-es FISE Világkupán 
ismét Logan Martin kihívója lesz. Mint 2016-ban a kupa minden állomásán, az 
idei montpellier-i állomáson is ez a két versenyző indította útjára a sportágat 
hihetetlenül nagyszabású trükkjeikkel. Konstantinnak, aki sosem felejti el 
megosztani  követőivel, hogy milyen csodás helyen jár a világversenyeknek 
köszönhetően, hatalmas követőtábora van az Instagramon.

UCI BMX FREESTYLE PARK VILÁGKUPA - NŐK

PONT

ROBERTS HANNAH - 15 ÉVES - USA 10,0001

DUCARROZ NIKITA - 20 ÉVES - USA 9,0002

MACARENA PÉREZ - 20 ÉVES - CHILI 8,2003

POSADSKIKH ELIZAVETA - 23 ÉVES - OROSZORSZÁG 7,7004

ZACARIAS ANALIA - 28 ÉVES - ARGENTÍNA 7,2005

CORY COFFEY - 35 ÉVES - USA 6,7006

UCI BMX FREESTYLE PARK VILÁGKUPA - FÉRFIAK

PONT

LOGAN MARTIN - 23 ÉVES - AUSZTRIA 10,0001

ANDREEV KONSTANTIN - 22 ÉVES - OROSZORSZÁG 9,0002

DANIEL DHERS - 32 ÉVES - VENEZUELA 8,2003

BRUCE NICK - 25 ÉVES - USA 7,7004

COLEBORN ALEX - 24 ÉVES - USA 7,2005

LOUPOS BRANDON - 24 ÉVES - AUSZTRIA 6,7006
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JEAN WILLIAM PREVOST
A Montreal-ban élő kanadai versenyző 14 éve kezdte a BMX flatland 
versenyzést, karrierje azóta is évről-évre fejlődik. A naptárja tele van biciklis 
projektekkel, utazásokkal a világ minden pontjára, de arra is talál időt, hogy 
nemzetközi versenyek pódiumán szerepeljen. Saját maga úgy határozza 
meg a stílusát, mint biciklis breakdance. Mindig hamisíthatatlan művészi 
stílussal biciklizik, ami a FISE Montpellier állomásán aranyat jelentett. 

BENJAMIN HUDSON
A mosolygós chilei srác úgy került reflektor alá a BMX Flatland 
közösségben, hogy utazott és versenyzett a barátaival. Karrierje most 
vesz igazi profi fordulatot, de az egyre sokasodó világversenyeket ő így 
is lazán kezeli. Továbbra is élvezi az egyszerű meneteket és szereti jól 
érezni magát a biciklijén. A chilei fiatalok egyre jobban érdeklődnek a BMX 
Flatland iránt, ami büszkévé teszi Benjamint, inspirálja őt, és energiát ad 
neki a versenyekhez.

MATTHIAS DANDOIS
Az ötszörös világbajnok párizsi BMX Flat versenyző minden versenyen a 
pódiumra kerül, amelyiken elindul. Furgonjával folyamatosan a legjobb 
videóhelyszíneket kutatja, ezért állandóan világkörüli úton van. Imádja a 
show-t és az interjúkat, és töretlenül azon dolgozik, hogy demokratizálja a 
sportágát és a városi kultúrát. Montpellier második helyezettje soha nem 
látott elszántsággal jön Budapestre, hogy visszaszerezze az első helyet!

BMX FREESTYLE FLAT

PONT

PREVOST JEAN WILLIAM - 30 ÉVES - KANADA 10,0001

DANDOIS MATTHIAS - 28 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 9,0002

HUDSON BENJAMIN - 21 ÉVES - CHILI 8,2003

GOMEZ JORGE - 36 ÉVES - SPANYOLORSZÁG 7,7004

JUMELIN ALEX - 38 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 7,2005

JACOB KEVIN - 30 ÉVES - FRANCIAORSZÁG 6,7006
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ÉLŐ TV &
WEBKÖZVETÍTÉS
A FISE.TV-N MINDEN PROFI DÖNTŐ ÉS 
ELŐDÖNTŐ NYOMONKÖVETHETŐ, A 
VIDEÓFELVÉTELEKET PARTNERÜNK, 
AZ IMG VILÁGSZERTE ELJUTTATJA 
MAJD – ÍGY TÖBB MINT EGY MILLIÁRD 
OTTHONBAN LESZNEK LÁTHATÓK, A 
VILÁG MINDEN KONTINENSÉN. 

AZ IMG-RŐL
Az IMG világvezető sportban, eseményekben, 
médiában és divatban. Több mint 25 ország-
ban működik, ahol a világ legnagyobb spor-
tolóit és divatikonjait képviseli és menedzseli. 
Többszáz élő eseményt közvetít évente, így 
egyike a legnagyobb független sportmédia 
gyártóknak és forgalmazóknak.

PARTEREINK

KÖVESD
A FISE-T!

VIDEOS
Minden nap új videók a YOUTUBE-on: FISE

FACEBOOK
Like-old a hivatalos FISE Facebook
oldalt: @fise.officiel

TWITTER
@fiseworld #FISE20 #FISEWorld 

INSTAGRAM
@fiseworld #FISEWorld

FISE MOBILAPPLIKÁCIÓ
Tudd meg elsőként a legfrissebb eredményekhez, 
videókhoz, képekhez, hírekhez és programhoz.

ÉLŐ WEBKÖZVETÍTÉS
Kövesd a FISE-t minden nap a fise.tv-n!

SAJTÓBELÉPŐK
Kérjük, töltsd ki a jelentkezést a sajtóbelépőhöz a FISE 
weboldalán. A sajtóbelépők nem átruházhatók.

SAJTÓNYAGOK
Sajtóanyagok:  fise.fr/fr/press-area

TV KÉPEK (SAJÁT)
Jogdíj-mentes vágóképek letölthetők innen: ours.fise.fr

PRAKTIKUS 
INFORMÁCIÓ
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