
 
 

Master of the Ocean - kilpailu käynnistyi 
Dominikaanisessa tasavallassa 
 
Dominikaaninen tasavalta isännöi 14. kertaa Master of the Ocean -surffaus-
kilpailua, jota kutsutaan myös vesiurheilun teräsmieskilpailuksi. Naisten ja 
miesten sarjan voittajat palkitaan helmikuun viimeisenä viikonloppuna 
Dominikaanisen tasavallan pohjoisrannikon vesillä. 
  
Dominikaanisen tasavallan vesillä on käynnistynyt Master of the Ocean -kilpailu, jossa  

miesten ja naisten 
sarjassa kamppaillaan neljässä eri lajissa – lainelautailussa, surffauksessa, 
leijalautailussa ja suppauksessa. Kilpailu käydään Dominikaanisessa tasavallassa 
Cabareten aalloilla 23.–28. helmikuuta. Voittajaksi selviytyvät ne, jotka ovat parhaita 
kaikissa neljässä kilpailulajissa. 
 
Master of the Ocean -kilpailu tunnetaan vesiurheilun teräsmieskisana. Kilpailussa on 
mukana 12 joukkuetta, joissa jokaisessa on neljä urheilijaa, yksi jokaiselle lajille. 
Finaalissa Master of the Ocean -tittelistä kisaa yhteensä 16 urheilijaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Master of the Ocean -kilpailuun osallistuvat lajien paikalliset ja kansainväliset huiput. 
He kilpailevat kaikissa neljässä lajissa maailmanluokan surffausolosuhteissa 
Dominikaanisen tasavallan pohjoisrannikolla. Aamuaallot ilman tuulta ovat ihanteellisia 
suppaukselle ja lainelautailulle. Tasaiset, keskipäivästä lähtien nousevat merituulet 
luovat verrattomat olosuhteet aalloilla ratsastamiseen laine- ja surffilaudoilla. 
Erinomaiset aallot mahdollistavat näyttävät temput ja isot hypyt. 
 
Kilpailussa on mukana urheilijoita ja joukkueita Pohjoismaista, Saksasta, Italiasta, 
Havaijilta, Yhdysvalloista, Israelista, Puerto Ricosta, Jamaikalta, Barbadokselta, 
Brasiliasta ja Kanadasta osallistuvat kilpailuun.  
 
Viiden päivän kilpailu, freestyle-osio ja IndepenDance-musiikkiohjelma järjestetään 
Cabareten kaupungissa ja sen ympäristössä. Boheemista maalaiskylästä on 
Ihanteellisten ympärivuotisten olosuhteiden ansiosta kuoriutunut kansainvälinen 
extreme-vesiurheilun “mekka”. Kilpailu huipentuu 27. helmikuuta – Dominikaanisen 
tasavallan itsenäisyyspäivänä – palkintoseremonioihin sekä urheilijoiden, 
sponsoreiden, median ja muiden vieraiden karibialaiseen juhlaan. 
 
 



 
Ihanteellinen aktiivilomailuun 
 
Cabareteen on syntynyt ainutlaatuinen vesiurheilijoiden yhteisö ihanteellisten 
olosuhteiden ansioista. Encuentron ranta on kuin luotu kaikkien neljän lajin 
harrastamiseen yhdessä paikassa. Cabaretessa on uskomattomat olosuhteet ympäri 
maailmaa tuleville ammattilaisurheilijoille, jotka osallistuvat kilpailuun. Heitä 
houkuttelevat paikalle ihanteelliset tuuliolosuhteet, lämpö, aallot ja kilpailun taso. 
 
Tapahtuma vahvistaa Dominikaanisen tasavallan pohjoisrannikon asemaa 
houkuttelevana kohteena seikkailua ja aktiviteetteja kaipaaville matkustajille. Puerto 
Platan ja Cabareten ympäristö tähtäävätkin vesiurheilun ykköskohteiksi Costa Rican ja 
Havaijin edelle. 
 
Myös monet suomalaiset haluavat viettää aktiiviloman. Dominikaaninen tasavalta 
tarjoaa heille ihanteellisen lomanviettopaikan. Puerto Plata pohjoisrannikolla ja 
Cabareten kaupunki ovat aktiivilomailijan paratiiseja, joissa kaikenikäiset matkailijat 
voivat nauttia vesiurheiluaktiviteeteista. Tarjolla on eritasoisia kursseja niin aloitteleville 
surffaajille ja lapsille kuin edistyneemmille surffaajille tarkoitettuja leirejä, joissa 
osanottajat voivat oppia, kuinka oikea tasapaino ja ihanteellinen aalto löytyvät. 
Snorklaus, sukellus ja hylkysukellus ovat muita suosittuja aktiviteetteja alueella. 
 
Lisätietoja:  
www.masteroftheocean.com 
https://vimeo.com/127767164 
https://vimeo.com/127989313 
 
 
Dominikaaninen tasavalta 
Kristoffer Kolumbus vieraili Dominikaanisessa tasavallassa maan ensimmäisenä turistina jo vuonna 1492. 
Hänen jälkeensä maassa ovat käyneet lukemattomat turistit – mukaan lukien ne viisi miljoonaa, jotka 
lomailivat Dominikaanisessa tasavallassa vuonna 2014. Maassa on yli 25 upeaa golfkenttää ja se on 
useasti valittu Karibian alueen ja Latinalaisen Amerikan parhaaksi golfkohteeksi. Huippukenttien lisäksi 
Dominikaanisessa tasavallassa vierailevaa hemmottelevat lukuisat luksuslomakeskukset, maan 
koskematon luonto, tyylikkäät kaupungit sekä viehättävät kylät täynnä lämpöä ja ystävällisiä ihmisiä. 
 
Lisätietoja: 
Dominican Republic Tourist Office Tukholmassa Target Tourism, Trade & Press 
Patricia Polanco de Olmos, johtaja  Pia Klitten Sørensen 
Sähköposti: p.polanco@godominicanrepublic.com Sähköposti: pia@target-tourism.dk 
Puhelin: +46 8 120 205 37   Puhelin: +45 8680 1025 

Matkapuhelin: +45 2452 1025 
  
Lisää kuvia löydät kotisivujemme mediatietokannasta: http://www.godominicanrepublic.com/press/media-
photo-galleries 


