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FOTó: QuAnTuM sAILs hunGAry – QuAnTuM sAILs PénTeKI TrénInG 2.0
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hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek szombat vasárnap
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alba regia Kupa Agárd, 2016. 04. 01–02. 

2
captains aranysekli adria Kupa 
2016. 04. 02–09.
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Majthényi Zsombor emlékverseny 
Agárd, 2016. 04. 15–17. 

16 17

18 19 20 21 22
Quantum Sails pénteki tréning 2.0. 
Balatonfüred, 2016. 04. 22.

Közép-európai cadet Kupa Tihany, 
2016. 04. 22–24. 

23
Kenesei Szezonnyitó, one design 
trophy i. Forduló Balatonkenese, 
2016. 04. 23–24. 

vvSi Kupa Agárd, 2016. 04. 23–24. 

24

25
hyères-i világ Kupa 
hyères (Franciaország), 
2016. 04. 25.

26 27 28 29
j24 és Melges24 hajóosztályok 
Flottabajnoksága  
Balatonfüred, 2016. 04. 29–05. 01. 

Kereked Serdülő és ifjúsági és 
ranglista verseny  
Csopak, 2016. 04. 29–05. 01. 

30 
tolnay Kálmán lászló 
emlékverseny Balatonfüred, 
2016. 04. 30. 

v. cWS-boco KZv europe cup 
Agárd, 2016. 04. 30–05. 01.

Bahart regatta i., yardstick 
trophy i. Forduló Balatonlelle, 
2016. 04. 30. 
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FOTó: QuAnTuM sAILs hunGAry – 40 LáB, 2 TesT exTreMe40

do-Q-Ment green archive nagydíj Balatonfüred, 2016. 05. 07–08.
Soling eB Traunsee (Autsztria), 2016. 05. 02–06.
48. Kékszalag Balaton, 2016. 07. 14–16. 
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Megkezdődött a vitorlás és 
a turisztikai szezon a Balatonon!
FOrrás: MvsZ

A harmincas években, a huszadik századi magyar vitorlás sport 
talán legdinamikusabb fejlődést hozó évtizedében számos új kezde-
ményezéssel próbálták fellendíteni a vitorlás versenyéletet. Az első 
ünnepélyes balatoni vitorlafelhúzót 1935. június 9-én rendezték. 
A vitorlafelhúzó ünnepségnek is fontos szerepe volt az akkoriban 
csak júliusban és augusztusban aktív balatoni idény bővítésében. 
Ma már jelentősen hosszabb a versenyszezon, a balatoni vitorlás 
évad március végétől november közepéig tart, ám a vitorlafelhú-
zó ünnepség szép hagyománya fennmaradt. A kezdeti években az 
ünnepségek fontos eleme volt a Hősök emlékművének, majd egy-egy 

megbecsült vitorlázó sírhelyének koszorúzása. A negyvenes években 
kezdtek virágcsokrot dobni a Balatonba, ami később szintén koszo-
rúzássá vált. Az Évadnyitó verseny legfontosabb eseménye a vitor-
lafelhúzó ünnepség a füredi móló tövénél, az első balatoni vitorlás 
klubház, a mai Vitorlás étterem épülete előtti vízterületen. Itt törté-
nik a köszöntő beszédek után az ünnepélyes zászlófelvonás, és a tó 
megkoszorúzása, amely immár évtizedek óta a Balaton legöregebb 
vitorlása, az 1896-ban épült Kishamis fedélzetéről történik. Ezután 
élben a balatonfüredi móló előtt rajtol rendszerint 200-250 hajó 
részvételével az Évadnyitó nagyhajós túraverseny.

Május 7-én az Évadnyitó DO-Q-MENT Green 
Archive Nagydíjjal megkezdődött a szezon 
a Balatonon. Az évadnyitó rendszerint nem csupán 
a vitorlás szezont, hanem a turisztikai szezont is meg-
nyitja. A vitorlázás ugyanis egyre több embert vonz, 
ezért a balatoni turizmus fejlesztésének elválaszthatat-
lan része ez a sportág.

teljes cikk

eredmények

A bAlAtoni vitorlAfelhúzó – évAdnyitó ünnepségek története
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VERSENYEK · Mári 5. hellyel zárt hyeresben!

Forrás: Érdi Mária

Mári 5. hellyel zárt hyeresben!
A franciaországi Hyeresben a Világkupa verseny nyolcadik, utolsó futamában 
5. helyen ért célba és ezzel összetettben még egy helyet elôre lépve 13-ként 
végzett a versenyen. Érdi Mári ismét prádésan szerepelt!

18 évesen a világ legjobbjai közt, 
a Világkupa versenyre meghívott 

29 élmenő között újra bizonyított. A nyolc 
futamból háromszor is a befért a legjobb tíz 
közé! Futameredményei: 8., 10., 20., 22., 7., 
21., (25.), 5.

Az utolsó futamon az első bójánál még 14. 
helyen fordult, de ezután folyamatosan jött 
fel a mezőnyben. Az utolsó két szakaszon 

a belga Evi Van Ackerrel küzdött keményen 
az 5. helyért, és maga mögött tudta tartani 
a Londoni Olimpia bronzérmesét!

Érdi Mári alig egy hónapja a 47. Trofeo 
S.A.R. Princesa Sofia vitorlás verseny, olim-
piai kvótaszerzésekor ilyen erős mezőnyben 
életében először bejutott az Éremfutamba, 
vagyis a legjobb tíz közé, és most sem sok 
választotta el ettől.

eredMény

Érdi Mária április elejÉn tar-
totta elsŐ önálló sajtótá-
jÉkoztatóját aki fiatal kora 
ellenÉre, Máris Élete eddigi 
legnagyobb kihívása elŐtt áll. 
kÉszül a riói oliMpiára!

TeLjes CIKK
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VERSENYEK · Mári 5. hellyel zárt hyeresben!

„Azt hiszem életem egyik legkeményebb 4 hónapja következik, minden 
erőmmel és tudásommal azon leszek hogy mind fejben, mind vitorlázó 
tudásban a legjobbat hozzam majd Rióban.”
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VERSENYEK · ezüst- és bronzérem a magyaroknak a soling európa-bajnokságon

Rendkívül szoros küzdelemben Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett Litkey 
Farkas csapata az ausztriai Traunsee-n zajló Európa-bajnokságon. A magya-
rok pontegyenlôséggel végeztek a második helyen, az Európa-bajnok osztrák 
hajó a szabályoknak megfelelôen azért került összesítésben az élre, mert két 
futamgyôzelem mellett két második helye volt, míg Litkeyék két futamgyôzelem 
mellett egy második helyet szereztek. A Varjas Sándor irányította másik magyar 
hajó Európa-bajnoki bronzérmet kapott, miután az összesítésben harmadik kanadai 
hajó mögött a negyedik helyen végeztek.
Forrás: MVSZ

Ezüst- és bronzérem a magyaroknak  
a Soling Európa-bajnokságon

eredMényeK

TeLjes CIKK
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VERSENYEK · Quantum sails Pénteki Tréning 2.0

2016-ban még komolyabb háttérrel, több támogatóval és értékes nyeremé-
nyekkel folytatódik JET TRAVEL – QUANTUM SAILS PÉNTEKI TRÉNING 2016. 
néven a sorozat. A J/24-es hajókkal zajló, hat fordulós vitorlás tréningnek 
idén is a Balatonfüredi Yacht Club ad otthont.
Forrás: Quantum Sails Hungary, j24 osztály

Quantum Sails Pénteki Tréning 2.0

A Magyar J24 Osztály 2015-ben élesztet-
te újra a Pénteki Regattákat. Az anno 

egyedülálló kezdeményezésként, egy egész 
szezonon át tartó, péntek délutáni rövid, pör-
gős pályákon zajló versengést „újragondolták” 
a szervezők. A tavalyi „próba futam” sikerén 
felbuzdulva, idén még nagyobb lendülettel 
vágnak neki a 2015. évi Quantum Pénteki 
Tréning szervezői a feladatnak.

A Pénteki Tréning támogatóinak sora 
2016-ra látványosan kibővült. A név-
adó támogatókon kívül további szponzo-
rok álltak a kezdeményezés mellé: Bravo 
Boats, Zhik, Bodri Pincészet, Perfect 
Home – Itália Konyhastúdió, Energofish és 

a Manézs Bisztró. A támogatóknak köszön-
hetően professzionális rendezésben és for-
dulónkénti szakmai elemzésben lesz része 
a résztvevőknek.

A Pénteki Tréning kiemelt  célkitűzése az  
is, hogy az utánpótlás korú,- a kishajós ver-
senyzést különböző okokból feladó – fiata-
lok számára lehetőséget biztosítson a nagy-
hajós vitorlázás megismerésére és a J/24 
Osztályba történő beilleszkedésre.

A rendezők nem titkolt szándéka továb-
bá a J/24-es hajóosztály népszerűsítése és 
a 2017-ben Balatonfüreden rendezendő J/24 
Európa-bajnokságra edzési lehetőség biztosí-
tása, további ütőképes egységek képzése.

TeLjes CIKK

A tréning-sorozAt 6 pénte-
ki edzésnApból és egy 2 nApos 
döntőből áll.
Időpontok

2016. április 22.             
2016. május 13.
2016. június 3.
2016. június 24.
2016. július 8.
2016. augusztus 12.

Döntő
2016. szeptember 17-18.
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http://www.quantumsails.hu
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VERSENYEK · Quantum sails Pénteki Tréning 2.0

Az elsô futam
április 22-én pénteken délután 4-kor raj-

tolt el a tréningsorozat első fordulójá-
nak mezőnye. Tekintettel a szezon eleji idő-
pontra, még kicsit hiányos mezőnnyel, de 
a tavalyi évi keménymag részvételével zajlott 
az első edzés.

Szép napos, tavaszi idő várta a résztvevő 
csapatokat, sajnos délutánra egyre kevesebb 
széllel.

A versenyek rendezését a Quantum 
Sails biztosította, ezúttal Baráth Gábor 
– Bigi – személyében. Az edzőfutamok 
két körös up&down pályán zajlottak. 
A Pénteki Tréning fordulói alapvetően 3 
pörgős futamból állnak, hacsak az időjá-
rás bele nem szól. Most beleszólt. A vál-
tozó irányú 1-es 2-es szélben, a rövid 
pálya ellenére is csak két futam meg-
rendezésének volt értelme, mert 6 órára 
a szél szinte teljesen elállt.

Előtte sem kényeztette el a résztvevőket 
a sebesség, de így legalább volt mód a gyen-
ge szeles taktikát gyakorolni. Lássuk be, 
mostanra ismerve az igen gyér szélviszo-
nyokkal induló One Design Trophy Kenesei 
fordulójának első napját, ez a kis gyenge 
szeles gyakorlás nem is volt akkora problé-
ma.

A Bravo Boats két Bravo 6.0 motoros biz-
tosításával támogatja a Pénteki Tréning 
sorozatot, melyből az egyik fixen a rajt-
cél vonalban horgonyoz, a másik motoros 
viszont folyamatos mozgásban van, lehe-
tőséget teremtve a gyors pályamódosítások 
mellett a mezőny követésére is. A Quantum 
rendezői így könnyen tudnak mozogni 
a pályán, csapatonként is tudják figyelni 
a manővereket, a hajóvezetést, a taktikát. Ez 
kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az esti 
elemzések során jó példákat emeljenek ki 

konkrét helyzetekre, személyre szabott inst-
rukciókkal lássák el az egységeket.

Szél hiányában a harmadik futam meg-
rendezésére végül a Giorgi pizzériában, egy 
pohár frissítő és vacsora mellett került sor. 
Az este értékeléssel kezdődött. Bigi össze-
foglalta a futamokat és kicsit részletesebben 
kitért a gyenge szélben eredményesen alkal-
mazható taktikára, beállításokra. Az értéke-
lést a díjátadó követte.

Az első forduló eredménye:
Nord Telekom (1, 2) 3
Django (3, 1) 4
Big5 (2, 3) 5
Égi (4, 4) 6

további fotók és aktualitások 
a pénteki tréning Facebook oldalán!
Következő forduló: 2013. május 13.

Elkezdődött a Jet Travel – 
Quantum Sails Pénteki Tréning

TeLjes CIKK
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VERSENYEK · Quantum sails Pénteki Tréning 2.0

Lássuk be, mostanra ismerve az 
igen gyér széLviszonyokkaL indu-
Ló one design trophy kenesei 
forduLójának eLső napját, ez 
a kis gyenge szeLes gyakorLás 
nem is voLt akkora probLéma.
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VERSENYEK · A 48. Kékszalag támogatója az erste world

A magyar vitorlás sport legkiemelkedôbb eseménye, az évente meg-
rendezésre kerülô balatoni Kékszalag névadó támogatója 2016-ben 
az Erste Bank új, kiemelt prémium szegmense, az Erste World.
Forrás: MVSZ / Fotó: Szekeres László

A 48. Kékszalag támogatója az Erste World

Az erről szóló szándéknyilatkozatot 
csütörtökön, a Magyar Vitorlás 

Szövetség szezonnyitó sajtótájékoztatóján 
írták alá a két szervezet képviselői. A 48. 
Kékszalag Erste World Nagydíj rajtja  2016. 
július 14-én lesz, a hagyományoknak megfe-
lelően Balatonfüreden.

„Rendkívüli módon örülünk, hogy az Erste 
Bank és az Erste World számára a Kékszalag 
és a balatoni vitorlázás értékei fontosak 
és támogatásra méltóak.  A Kékszalag, és 
a hozzá kapcsolódó események: az ifjúsági 
versenyzőknek kiírt Kékpántlika és a kisebb 
katamaránok versenyzését biztosító 2Szalag 
verseny az év egyik legfontosabb vitorlás ren-
dezvénye, és biztosak vagyunk benne, hogy 
ilyen erős támogatóval a fedélzeten idén is 
emlékezetes sporteseményt tudunk szervezni” 

– mondta csütörtökön Holczhauser András, 
a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.
„Nem csak egyszerűen támogatás-

ról beszélünk, hanem arról, hogy 
az Erste World világa éppen olyan, 
mint amit a vitorlázás is képvi-
sel. Együttműködésünk alapja, hogy 
a Kékszalag és az Erste World alapvető 
értékei megegyeznek: az emberi teljesít-
mény, a tradíciók és a modern technika 
elengedhetetlen feltételei a növekedésnek” 
– mondta Kállay András, az Erste Prémium, 
World és Private Banking Igazgatóság veze-
tője.

A Kékszalag Európa legnagyobb tókerü-
lő vitorlásversenye, ahol évről évre közel 
600 hajó, mintegy 3.000 sportoló teljesíti 
az embert próbáló távot. A balatonfüredi 

rajttól az ugyancsak itt elhelyezkedő célig 
légvonalban 155 kilométert kell megtenni, 
s erre 48 óra áll a hajósok rendelkezésére. 
Az elmúlt évben a Safram nevű svájci kata-
marán nyerte a verseny, s az időrekordot 
a Fifty-fifty nevű, magyar tervezésű két-
árbocos katamarán tartja 7 óra 13 perc 57 
másodperces időeredménnyel.

TeLjes CIKK
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VERSENYEK · A kísérő motorosok is óvhatóak lesznek

Szerzô: Porthole // Fotó: Ingrid Abery

A kísérô motorosok is óvhatóak lesznek

Változnak a Vitorlázás Verseny-
szabályai 2017-től. Az egyik leg-

fontosabb változás alapvetően és nagy 
általánosságban valószínűleg a nagyha-
jós társadalom csak kis részét érinti, de 
mégis megemlítjük, mert egy érdekes és 
eddig kifelejtett problémát próbál orvo-
solni.

Az elmúlt években egyre gyakrabban 
láttunk kísérőmotorosokat a versenye-
ken. Az utánpótlássportban természete-
sen mindig voltak edzők, akik a gyere-
keket kisérték, de mára már a szülők és 
a média is kint motorozik, sőt a Balaton 
leggyorsabb hajói is rendelkeznek moto-
ros segítséggel. Nemzetközi versenyeken 
meg a meteorológustól kezdve a gyúró-
ig mindenféle támogató személy ott van 
a vízen.

Mi történik akkor, ha ezen motorosok 
egyike sportszerűtlenül viselkedik? Jelen 
pillanatban a Vitorlázás Versenyszabályai 

nem vonatkoznak a versenyzőn kívül 
senkire, hiszen a szabálykönyv szerint:

3. szAbályok elFogAdásA
Ezen versenyszabályok szerint rendezett 
versenyben való részvételével, minden
versenyző és hajótulajdonos vállalja, hogy:
a) aláveti magát a szabályoknak
b) elfogadja a kiszabott büntetéseket és 

egyéb, a szabályok alapján hozott  intéz-
kedéseket, a bennük lefektetett fellebbezé-
si és felülvizsgálati eljárás  döntése szerint, 
mint a szabályokból eredő bármely végső 
kötelezettsé get, és
c) ahol az ügy nem e szabályok által 
determinált, a határozat ellen nem  for-
dul jogorvoslatért bírósághoz vagy tör-
vényszékhez mind addig, amíg  az 
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összes ISAF vagy a Nemzetközi Sport 
Döntőbíróság által biztosított  belső 
orvoslati lehetőséget ki nem meríti.
Tehát a szabályok kizárólag a versenyzőre 
vonatkoznak. Amennyiben a 69.-es sza-
bály lépne érvénybe, vagyis valaki példá-
ul sportszerűtlenül viselkedik a vízen, de 
nem versenyző, hanem szülő vagy edző, 
a versenyszervezők nem tehetnek semmit 
azon kívül, hogy a 69.2-es szabályt alkal-
mazva bepanaszolhatják a támogató sze-
mélyzetet a nemzeti szövetségeknél. De 
mivel a szabályok rájuk nem vonatkoz-
nak, ez a verseny eredményét nem befo-
lyásolja, illetve bíróságon sem állja meg 
a helyét.

69. nAgyFokÚ Helytelen 
MAgAtArtás tényállásA
69.2 A nemzeti hatóság intézkedései
 (a) Amikor egy nemzeti hatóság a 69.1(c) 

vagy 69.1(d) szabályokban megkívánt 
jelentést kézhez kap; vagy a szabályok 
vagy a jó modor, vagy a sportszerű-
ség durva megsértéséről, illetve olyan 
tényekről értesül ami a sportágat mél-
tatlan helyzetbe hozza, vizsgálatot indít-
hat, és ha szükséges, tárgyalást kell tar-
tani. Ezt követően bármilyen, hatáskö-
rébe tartozó fegyelmi lépést megtehet, 
amit szükségesnek tart a versenyző, 
vagy a hajó, vagy más érintett személlyel 
szemben, beleértve azok jogosultságának 
állandó vagy időleges felfüggesztését az 
általa rendezett  versenyekre vonatkozó-
an, és felfüggesztheti a versenyző ISAF 
jogosultságát az ISAF 19. rendelkezése 
szerint.

Eddig, ha például egy kisérőmotoros 
akkora hullámokat csinált a pályán, hogy 
attól felborult egy kishajó, jogilag nem 
lehetett mit tenni. A 2017-2020-as válto-

zás szerint azonban megjelenik a verseny-
szabályzatban a "support person", segítő 
személy kifejezés.

support person – Any person who 
(a) provides, or may provide, physical 
or advisory support to a competitor, 
including any coach, trainer, manager, 
team staff, medic, paramedic or any other 
person working with, treating or assisting 
a competitor in or preparing for the 
competition, or
(b) is the parent or guardian of 
a competitor. (proposed wording may be 
amended)

Tehát a szabályok 2017-től a kisegí-
tő személyekre is vonatkoznak majd. 
Amennyiben ezek a személyek helytele-
nül, sportszerűtlenül viselkednek, őket 
is ki lehet óvni és a büntetést az általuk 
támogatott versenyző kapja.

AZ íRáS AZ ALáBBI cIKKEK ALAPJáN KÉSZüLT:
HTTP://WWW.SAILINGWORLD.cOM/RuLE-cHANGES-TO-AFFEcT-SuPPORT-TEAMS
HTTP://AFLOAT.IE/ITEM/30604-2017-2020-ISAF-RuLE-BOOK-cHANGES
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A riói olimpiai vitorlás versenyekre öt osztályban is szereztek indulási jogot a magyar 
vitorlás versenyzôk, amivel a legmerészebb várakozásokat  teljesítették. Volt olyan olim-
pia, ahová nagyobb létszámú magyar vitorlás csapat utazott, de jó szereplésre esélye-
sebb talán még soha.

Forrás: MVSZ // Fotó: Szekeres László

Szép olimpiánk lesz

Az olimpiákon vitorlázásban minden nemzetet hajóosztá-
lyonként csak egy egység képviselhet. Vagyis a Játékokon 
a mezőny mindig kisebb létszámú, mint a világbajnoksá-
gokon, kontinensviadalokon vagy a legjelentősebb nem-
zetközi versenyeken. Viszont annál izmosabb, hiszen az 
országok legjobbjai vannak itt, akik ráadásul sokéves 
folyamatos kemény felkészülés és gyakran éles nemzeti 
válogatózás után érdemelték ki az indulás jogát.

Manapság minden olimpia előtt a Nemzetközi Vitorlás 
Szövetség a NOB-bal együttműködve pontosan megszab-
ja, hogy az egyes osztályokban hány induló lehet, és ehhez 
a létszámhoz pontosan kijelöli a kvalifikációs versenyeken, 
illetve az adott versenyen megszerezhető indulási jogok szá-
mát és területi eloszlását. Ebben összetett szempontokat 
vesznek figyelembe, és az indulók létszáma kategóriánként 
nagyon eltérő.

Az, hogy idén szép olimpiánk lesz, nem azt jelenti, hogy 
az érmek és helyezések halmozása várható. De hosszú 
ideje először lesz újra jó helyezésre esélyes magyar vitorlá-
zó a mezőnyben.
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berecz zsombor 
Finn dingi

A harmadik olimpiájára 
készül, de az elsőre Finn osz-
tályban, amelyik a nehézsúlyú 
egyszemélyes kategória.

A magyar sportolók közül 
másodikként, már 2014-ben 
teljesítette a kvalifikációs szin-
tet, Santanderben, a világbaj-
nokságon. Itt 12 hely talált 
gazdára, ami ebben az olim-
piai osztályban a mezőny fele. 
A riói olimpián összesen 23 
finnes versenyez majd, és a kis 
létszám miatt is ebben a hajó-
osztályban várható a legkiéle-
zettebb küzdelem a jó helyezé-
sekért.

Legutóbbi kiemelkedő ered-
ménye a márciusban szerzett 
Európa-bajnoki ezüstérem.

Berecz Zsombor esélyes arra, 
hogy az Olimpián a legjobb 
tíz közé kerüljön, és ha jól ala-
kulnak a dolgai, akár az első 
hatban is végezhet.

érdi Mária
női Laser Radial

18 éves. 2013-ban kevesebb, 
mint egy évnyi vitorlás ver-
senyzés után egy korosztályos 
világbajnoki ötödik hellyel 
üstökösszerűen robbant be 
a magyar vitorlás köztudatba. 

Senki nem várta el tőle, hogy 
már most olimpiai szintet tel-
jesítsen, hiszen az életkoránál 
fogva a 2020-as tokiói olimpi-
ára lehet kiemelkedő tudású, 
akár éremesélyes versenyző. 
ám Mári olyan gyorsan fej-
lődik, hogy az április elején 
befejeződött 47. Trofeo S.A.R. 
Princesa Sofia IBEROSTAR 
Európa Kupán az olimpiai 
szint teljesítése közben már 
bejutott a legjobb tíz közé, az 
Éremfutamba is!

A női Laser Radialban 37 
nemzet legjobbjai versenyez-
nek Rióban. Érdi Máritól 
kiemelkedő siker lenne, ha 
a középmezőnyben végez, de 
az ő esetében papírformáról 
beszélni értelmetlen. 

gádorfalvi áron
RS:X férfi

A legjobb magyar férfi szörfös 
a hatodik olimpiájára készül, 
és ezzel beéri a magyar sport 
történetében ilyen téren egye-
dülálló csúcstartó Gerevich 
Aladárt. (Igaz az ő sportpá-
lyafutása során, 1932-1960-as 
sorozata közben két olimpia 
elmaradt a világháború miatt).

Húszéves olimpiai karrier-
je során soha nem volt olyan 
szponzora, erős támogató-
ja, hogy nemzetközi szinten 
végighajthasson egy olimpiai 
ciklust. Kiemelkedő tehetségét 
igazolja, hogy mégis rendre 
teljesíteni tudja az utolsó egy-
két évben az egyre szigorodó 
kvalifikációs feltételeket.

Rióban 36 férfi szörfös verse-
nyez RS:X osztályban.

Cholnoky sára
RS:X női

Az RS:X női szörf osztályban 
2016 áprilisában a Palma de 
Mallorcán rendezett Princesa 
Sofia regattán a legjobb 
magyar női szörfös, cholnoky 
Sára is olimpiai indulási jogot 
szerzett a Riói Olimpiára.

Hosszú ideje meghatározó 
alakja a magyar szörf sport-
nak. 2006 óta versenyez és 
közel tíz éve hajt az olimpai 
RS:X osztályban. 2008-ban 
u21-es Európa-bajnoki bronz-
érmes volt, 2009 óta folyama-
tosan az osztály női magyar 
bajnoka.

2012-ben a cadizi világbaj-
nokságon kvalifikációs szintet 
teljesített a londoni olimpiára, 
de végül a válogató versenyen 
alulmaradt, így nem ő indul-
hatott az olimpiai játékokon.

A riói olimpián 26 nemzet női 
szörfösei versenyeznek.

 

tomai balázs
Vadnai benjamin
Vadnai Jonatán
Laser Standard

Laser Standard osztályban 
még nem zárultak le a válo-
gatók, amelyek a három leg-
jobb magyar laseres közöt 
zajlanak. Az olimpiai szintet 
Tomai Balázs érte el 2015-
ben a világbajnokságon, és 
a kvóta birtokában idén hár-
man kezdtek válogató sorozat-
ba az indulásért: Tomai, illet-
ve a többszörös korosztályos 
világbajnok Vadnai testvérek, 
Benjamin és Jonatán. A négy 
válogató versenyből eddig 
három zajlott le, és ezek után 
Vadnai Benjamin fölényesen 
vezet.

Hármójuk versengése 
a Mexikóban május 10-19. 
között megrendezésre kerülő 
Laser világbajnokságon zárul.

Laser Standard osztályban 
lesz a legnépesebb mezőny az 
olimpián, 46 indulóval.
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Nem is tudom mikor vettem részt olyan sajtótájékoztatón, amit a megala-
pozott optimizmus olyannyira áthatott, mint az MVSZ rendezvényén, ahol 
az öt olimpiai kvóta, a bôkezû támogatás és a világ élvonalába berobba-
nó fiatal magyar vitorlázók egyöntetû lelkesedése játszotta a fôszerepet.
Szerzô: Gerô András / Fotó: Luka Bartulovic

Tomai Balázs 
Pufi, aki kikaparta a gesztenyét

Vagy mégse? Berecz Zsombi, Érdi Mári, 
cholnoky Sára és a hatodik olimpiájára készü-
lő Gádorfalvi áron biztos kijutó, de a legnépe-
sebb mezőny, a Laser osztály magyar olimpi-
konja még nem ölthet formaruhát.

A legesélyesebb a többszörös világbajnok 
Vadnai Bendzsi, de testvére Jonatán is küzd 
a kiküldetésért. Az a furcsa a történetükben, 
hogy a két testvér még nem futotta meg 
a kvalifikációs szintet, mégis nagyobb esé-
lyük van a kiküldetésre, mint a kvótaszerző 
Tomai Balázsnak.

Balázs – akit jobbára Pufiként ismerünk 
– hiába teljesítette a szintet, egy koráb-

bi Elnökségi határozat alapján csak akkor 
indulhat az olimpián, ha a hazai ellenfe-
leit is legyőzi az előírt válogató versenye-
ken. A rendelkezés célja nyílván az lehetett, 
hogy a legjobb formában lévő versenyzőnk 
induljon az olimpián, de más sportágak-
ban a kvótaszerzőt megilleti annyi előny, 
hogy csak olyan ellenféllel versenyeztetik, 
aki maga is tejesítette a szintet. Ez többnyi-
re a vitorlázásban is igaz. Pufi csalódottsága 
érezhető volt a sajtótájékoztató során, ami 
érthető is, hiszen elé kettős követelményt 
állítottak: nem csupán a szint elérését, de 
a hazai ellenfelekkel való további küzdelmet 

is. A Vadnai testvérek lényegesen könnyebb 
helyzetben vannak, hiszen számukra a nem-
zetközi válogatók során csak egy ellen-
fél, nevezetesen Balázs legyőzése volt a cél 
és nem a lehető legjobb eredmény elérése. 
ugyancsak más taktikát kellett Pufinak 
követni ezeken a versenyeken, mert neki 
a két magyarral szemben kellett védekeznie, 
függetlenül a mezőnyben elfoglalt helyé-
től. Ebben a párharcban az eddigi válogatók 
alapján alulmaradt, de vajon az olimpián 
kellően felkészültek lesznek ezek a fiatalok 
a teljes mezőny ellen való küzdelemre?

Az utolsó ütközet a mexikói VB, ezt köve-
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tően hirdetik ki, hogy ki lesz a Laser osztály 
magyar olimpikonja. Akárki is győz, szoros 
emberfogásban, párharcokban kitűnő fel-
készülést zár. Az olimpián azonban nem ez 
a feladat. Lehet, hogy egyszerűbb, hiszen 
nem azt kell nézni, hol rajtol az ellenfelünk, 
hanem a legjobb pozíciót kell megszerez-
ni. Az oldalválasztások sem ellenfélfüggőek, 
egyszerűen a jó oldalra kell menni. Nem ezt 
kellett volna a válogatókon begyakorolni?

Mielőtt bárki valami sandaságot vélne fel-
fedezni, az induló kiválasztásának ez a talán 
vitatható technikája máshol is előfordul. 
Néhány sportágban nem névre szólnak 
a kvóták, hanem a nemzetnek, esetleg egy 
hajóegységnek. A vitorlázás is ilyen sport.

Spanyol 49er hajóosztalyban az utolsó 
válogatón dőlt el, hogy más megy és egy-
másra vitorláztak ők is. Laser Radialban 

Erika Reineke szerezte meg a kvótát 
az uSA-nak, de két héttel ezelőtt Page 
Riley megnyerte a válogatót, úgyhogy ő 
megy.

A Londoni olimpiára cholnoky Sára és 
Detre Diána is megszerezte az olimpiai kvótát. 
Köztük is válogató versenyek döntöttek, végül 
is Detre Diána vett részt azon az oimpián.

Miután nincs kötelező érvényű szabály, 
a nemzeti olimpiai bizottságok határozzák 

meg a válogatási elveket. Az is érthető, hogy 
négy év alatt sok minden történhet, példá-
ul egy kvótás dán srác egyszerűen már nem 
akart olimpiára menni, így helyette is küld-
het résztvevőt a dán szövetség.

Végezetül azt kívánjuk, hogy akárki is 
jut ki a 3 rendkívül tehetséges magyar 
fiatal közül, képviselje Magyarországot 
a lehető legmagasabb szinten és menjen 
nagyon jól!

pufi eLé kettős követeL-
ményt áLLítottak: nem 
csupán a szint eLérését, de 
a hazai eLLenfeLekkeL vaLó 
további küzdeLmet is.
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Magyar tengeri vitorlás túraverseny, a Captains aranysekli adria kupa 2016. április 2–9.
Szerzô: Németh Ildikó

10. jubileumi Aranysekli Kupa

A verseny juBILeuMI, 2016-BAn Már A 10. ALKALOMMAL KerüLT MeGrendeZésre. 
néPsZerűséGére ABBóL Is KöveTKeZTeTheTünK, hOGy 23 hAjó, ILLeTve CsAPAT 
dönTöTT úGy, hOGy MeGMérKŐZneK eGyMássAL és AZ eLeMeKKeL. A verseny áPrI-
LIs 2-án KeZdŐdöTT, és A POrThOLe CsAPATA Is KéPvIseLTeTTe MAGáT. 

eredmények
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induLád és az eLső futam

teljes cikk

AZ eLuTAZás eLŐTTI KéT héTBen jöTTeK-MenTeK AZ e-MAIL-eK, hOGy KI MIT hOZZOn, MI AZ, AMIT 
FeLTéTLenüL MAGunKKAL KeLL vInnünK. A LeveLeZés AnnyIrA LáZBA hOZOTT, hOGy Már InduLás 
eLŐTT eGy héTTeL – A víZhATLAn ruhA és AZ éLeLeM KIvéTeLéveL – MIndenT össZeKésZíTeTTeM. 
A KOrAI PArKOLásnAK AZ A háTrányA, hOGy AZ eMBerneK nAPjáBAn TöBBsZör Is esZéBe juT MéG 
vALAMI "sZüKséGes hOLMI", AMIT röGvesT BeLe Is TesZ A CsOMAGBA, s íGy A PAKK éPPen KéTsZer 
AKKOrA LesZ, MInT AZ eredeTILeG össZeKésZíTeTT.

Nyolc tagú csapatunk (öt férfi és három  nő), rajtam 
kívül mind gyakorlott vitorlázók, Erik jóvoltából egy 
járműben utazhatott, s egy takaros kis utánfutó lehe-
tővé tette, hogy a csomagoknak is legyen elegendő 
hely, így a lányoknak két toilette és egy koktélruha is 
engedélyezett lett. 

Soha nem láttam még ilyen nyugodtnak és csendes-
nek a tengerpartot, mint most, a szezonkezdet elején. 
A találkozási hely Rogoznyica bájos kis kikötője fan-
tasztikus illatorgiát árasztott. A mólók mellett a part 
menti sétányon a hajó felé haladva a sós tenger, a cit-
rusfélék, és a különböző virágok illata fokozta a hely 
mediterrán hangulatát.

A bepakolást és a vizes tartályok feltöltését követően 
Vodice-be hajózott át a flotta, ahol vártak,  és segítet-
tek a muring kötelet felvenni. Ez az út volt az ismer-
kedés a hajó felszerelésével. 

ÚTVONAL
(rOGOZnICA)
1. FuTAM (04.03. vAsárnAP): vOdICe–ŽuT

A FeLAdATOK KIOsZTásA sOrán A „FedéLZeTMes-
Ter” sZerePeT OsZTOTTáK ráM. eZ nAGyOn háLás 
FeLAdAT eGy OLyAn TeTTreKésZ ZöLdFüLűneK, 
MInT AMILyen én Is vAGyOK, MerT neM érZeM 
MAGAM FeLesLeGesneK, MéGIs OTT TudOK nyü-
ZsöGnI, AhOL KevésBé vAGyOK úTBAn.
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a csomagok mennyiségét Látva kis 
csapatunk nehány tagja már aggo-
daLmának adott hangot, mert 
az egy doLog, hogy a temérdek 
cuccunk az utánfutóba befér, de 
vajon a hajóba is beLe fér majd?
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vodice

Zut

Zadar

Murter

Biograd

rab
éjszakai futam

teljes cikk

A MásOdIK versenynAP 10 órAKOr KOrMányOs érTeKeZLeTTeL 
InduLT, eZALATT A CsAPAT TöBBI TAGjA KörLeTrendeT CsInáLT és 
jeLenTŐs MennyIséGű víZ KIüríTéséveL A hAjó versenysúLyán Pró-
BáLT jAvíTAnI. eZ uTóBBI TevéKenyséGünK OLyAn jóL sIKerüLT, hOGy 
A déLBen InduLó KöZeL 100 MérFöLdes, 36 órás FuTAM (MeLyneK 
versenyTávjA KB. AnnyI, MInT AMennyIT A KéKsZALAGOn TeLjesíTe-
neK A hAjóK) neGyedénéL Már eLFOGyOTT A vIZünK.

Kenyér nélkül, minimális vízkészlettel, és 
nagy lelkesedéssel vágtunk neki a második 
futam maratoni távjának.

Másodszor is sikerült nagyon jól rajtolnuk, 
s az első néhány takk biztató széllel indult. 
Egyszer csak egy csattanást hallottunk. 
Körbe néztünk, nem találtunk semmit, ami 
a hang eredetére magyarázatot adhatna.

Nem volt erősszeles a verseny, sőt… 
Helyenként szélcsendes területekre futott 
a mezőny, ahol minden csapat a vitorlázat 
cseréjével és a különböző állítási módok-
kal  próbált túllenni a gyenge szeles vize-
ken. A sok különböző hajó miatt estére már 
szétszóródott a mezőny, s közben megta-
láltuk a korábbi megmagyarázhatatlan zaj 
okát. Felszakadt az orrveret rögzítése, amihez 
a horgonytartó is rögzítve volt, s aggodtunk, 
hogy a vorstag rögzítése is sérült. A csapat 
műszaki érzékkel bíró tagjai (egy informati-
kus, egy bölcsész, egy marketing manager, 
egy mediátor és egy agysebész) rögtön hoz-
záláttak a javításához, s a kiszakadt csavar 

ÚTVONAL
2. FuTAM (04.04-05, héTFŐ-Kedd): ŽuT–rAB 

Aranysekli kupa folytatás

AZ éj söTéTséGBen APró hIBáK AZérT 
BeCsúsZTAK, MInT PL. A FOrdíTvA BeKö-
TöTT GennAKer, vAGy eGy 180 FOKOs 
IrAnyTévesZTés.

pótlásához. A többiek eközben heves együttér-
zésükkel támogatták a horgonykamrában ügy-
ködőket. A fedélzeti brainstorming ötletekből 
kialakult egy igazi MacGyver-t is megszégyení-
tő megoldás. Lekaptuk egyik bikánkat, mely-
nek hosszú csavarját átvezettük az orrvereten, 
s ezt  alulról egy króm-vanádium (mint mére-
tes alátét) villáskulccsal rögzítettük. A vacsora 
után megegyeztünk, hogy háromórás váltásban 
leszünk ébren, természetesen a csapat többsége 
nem ment aludni, mert könnyebb együtt vir-
rasztani. 

http://porthole.hu/cikk/10787-aranysekli-kupa-folytatas


rab szigetén kötöttünk ki, csodáLatos kis városka, 
nagyon védett kikötőveL, jó Lett voLna LegaLább 
egy napot eLtöLteni itt. na de a tengeri vitorLás 
verseny nem csaLádi kiránduLás. Lemostuk a fedéL-
zetet, majd összeszedtük a bikahiány miatt a hajó-
ba befoLyt vizet. vacsora és fürdés után mindenki 
vágyott a pihenésre,
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vodice

Zut

Zadar

Murter

Biograd

rab
hoLtpont

teljes cikk

A neGyedIK versenynAPrA Már MIndAnnyIAn KICsIT ZsIBBAdTAK 
vOLTunK. AZ  eLŐZŐ hárOM nAPI  FárAdTsáG KeZdeTT FeLGyüLeM-
LenI. InduLás ZAdArBóL, AZ esTI érKeZésI CéL BIOGrAd. A TerveZeTT 
versenyTáv KöZeL AZOnOs A KéT várOs KöZTI TávOLsáGGAL, AMIT 
A rendeZŐ A sZéLvIsZOnyOKAT FIGyeLeMBe véve A reGGeLI sKIPPer 
MeeTInGen Már rövIdíTeTT.

Minden versenyen dilemma, hogy a pálya 
melyik oldalán érdemes haladni, vajon hol 
van több szél.  A táv nem tűnt túl hosszú-
nak a rajthajó és a kerülendő bója közt, majd 
a rendező hajót visszafelé elhagyva még a szi-
getek közt kellett a befutót megtalálni. Ezen 
a versenyen volt a legtöbb klasszikus vitorlás-
versenyre jellemző párharcunk.

Kemény küzdelmet követően a harmadik 
helyen sikerült befutnunk, az Adria egyik 
legszebb szigetét a Szerelem szigetet meg-
kerülve. A biogradi kikötő hatalmas, sajnos 
nem is sikerült a flottát egy helyre kikötni, 
így az esti hajós barátkozás elmaradt.

Ebben a kikötőben jó szolgálatot tesz 
a kerékpár, nekünk szerencsére volt a hajón-
kon. A két kis összehajtható Brompton nyer-
gében könnyen megtaláltuk a város legjobb 
kávézóját. Este a hajón egy korai és egy kései 
vacsora közben esély látogatás, móka, kaca-
gás.

ÚTVONAL
3. FuTAM (04.06. sZerdA): rAB–ZAdAr
4. FuTAM (04.07. CsüTörTöK): ZAdAr–BIOGrAd

4. nap az Aranysekli kupán

eGésZ Más AZ, AMIKOr eGy héTIG nyOLC 
eMBer AZ ALIG  20 néGyZeTMéTeres Tér-
Ben, AhOnnAn nInCs  KIsZáLLás. 

http://porthole.hu/cikk/10789-4-nap-az-aranysekli-kupan


Trogirrogoznica

vodice

Zut

Zadar

Murter

rab
utoLsó nap

teljes cikk

AZ uTOLsó FuTAMrA FejBen nAGyOn KésZüLTünK. AZ 
eséLyLATOLGATás ALAPján A hArMAdIK heLyünK Már 
BIZTOs, de AMennyIBen A vIvO nevű hAjóT MeGeLŐZ-
ZüK, AKKOr MásOdIKAK Is LeheTünK.

Hasonlóan gondolkodhatott a vetélytársunk is, 
mert a rajt előtti feszült helyzetben korai rajtot csi-
nált, s emiatt vissza kellett fordulnia. A mi rajtunk-
ban sajnos belezavart egy másik hajó, aki "felszúrt"  
bennünket, így nem sikerült kihasználnunk az 
ellenfelünk betlijét. Küzdöttünk hosszan, de most 
ők lettek a jobbak.

A kikötőben egy kezdő vitorlázókból összeállt 
nagyon rokonszenves csapat, a Barbar mellé kerül-
tünk, akik elmesélték, hogy nekik már az is siker-
élményt jelentett, ha limitidőn belül képesek voltak 
befutni.

A tapasztalatok és a hajón található ehető és iható 
dolgok kölcsönös cseréje után egy kis csapattánc 
a kokpitban, s máris örömmel készültünk az ered-
ményhirdetésre. 

ÚTVONAL
5. FuTAM (04.08. PénTeK): BIOGrAd–MurTer
(rOGOZnICA)

Utolsó nap az Aranysekli Kupán

AZérT AZ vICCes vOLT, AMIKOr eGy 
üveG BOr rendeLésKOr A PInCérnŐ 
CsAK AZ öT FIúnAK hOZOTT POhArAT, 
s öT FeLé TöLTöTTe KI AZ üveG TAr-
TALMáT.

Biograd
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http://porthole.hu/cikk/10791-utolso-nap-az-aranysekli-kupan
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a díjátadó ünnepéLyes piLLanataibóL 
a csapat nem sokat észLeLt, mert egy 
másik teremben mindentőL távoL voLt az 
asztaLunk. amikor áthívták a kormányo-
sunkat, nem derüLt ki, hogy miért, azután 
visszatért, hogy már meg is voLt az ered-
ményhirdetés.
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FOrrás: ByC

150 éves A BALATOn-
FüredI vITOrLáZás!
jövŐre, 2017-Ben ünnePeL-
jüK A „BALATOn-FüredI yAChT-
eGyLeT” ALAPíTásánAK és 
eGyBen A hAZAI és A FüredI 
MOdern vITOrLáZás KeZdeTé-
neK 150. évFOrduLójáT.

Az ünnepi rendezvénysorozatra készü-
lődve a városi helytörténeti Gyűjtemény 
a Balatonfüredi yacht Clubbal együttműköd-
ve szeretné összegyűjteni a füredi vitorlázás 
fennmaradt „emlékeit”.

KereSSüK  
éS várjUK
akár másolatban – a balatonfüredi vitorlázás
•  tárgyi (jelvények, plakettek, eszközök, stb.),
•  dokumentációs (plakát, meghívó, irat, stb.),
•  fénykép (dia), képeslap, stb. relikviáit.150 évBővebb információ:       

városi helytörténeti Gyűjtemény
8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 3.
e-mail: bfhtgy@gmail.com
Tel.: +36/70/541-4741 
+36/87/580-040
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

Kezdődik a versenyszezon,  
indul a KörKAPCsOLás
versenyBesZáMOLóK, eredMényeK, KéPeK héTrŐL héTre össZeFOGLALvA 
A BrAvO BOATs és A deCAThLOn TáMOGATásávAL!

Tavaly szezon közepén jött az ötlet, hogy csináljunk egy 
olyan rovatot, ami hétről hétre összefoglalja a versenyek 
beszámolóit, fotóit, eredményeit. Fő célunk az volt, hogy 
azok a kis versenyek, házi versenyek is teret és nyilvános-
ságot kapjanak, akik nem készítenek hosszas beszámoló-
kat eseményeikről, nincs profi fotós, de ha felhívjuk őket, 
örömmel elküldik a tabellát és mesélnek pár mondatot 
arról, hogy milyen is volt a hétvége, milyen volt a szél, hány 
futamot mentek! hisz a vitorlázás öröme és a verseny-
zés izgalma mindenkié. vannak, akik egészen profin, van-
nak, akik inkább barátiba nyomják a sportteljesítménye-
ket, a Porthole pedig mindenkinek szeretne terepet adni 
a megjelenésre!

így vágtunk bele az idei immár egész szezonos 
Körkapcsolás megvalósításának előkészítésébe, melynek 

ebben az évben a Bravo Boats és a decathlon lesznek 
a névadó támogatói. Mindketten közel állnak a vízhez, 
a versenyzéshez, a hajózáshoz.

A Bravo Boats által gyártott feltűnő, piros Bravo 6.0 edző 
és munkamotorost már sokak láthatták tavaly a versenypá-
lyákon, a deacathlon Tribord ruhái és technikai felszerelései 
pedig nagy népszerűségnek örvendenek a hajósok körében.

hétről hétre az ő támogatásukkal szállítjuk majd olvasó-
inknak a versenyhíreket. szerkesztőink levélben és telefo-
non is felkeresik majd a versenyrendezőket, hogy beszerez-
zék az épp aktuális beszámolókat, fotókat, eredményeket, 
de ne habozzanak kedves rendezők, tessék már most felírni 
a kötelezően elvégzendők listájára: Körkapcsolásnak ered-
ményeket elküldeni!  porthole@porthole.hu. várjuk a híre-
ket induljon a Körkapcsolás! 
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

alba regia Kupa
Agárd, 2016. áprlis 1–2.
első versenyként az ArsC idénynyitó nemzetközi 
vitorlásversenyt rendezett Agárdon.
EREDMÉNYEK

73 hajó, ebből Finn 33, 6 osztály, 6 futam
Szerb, Osztrák indulók, változatos szélviszonyok, 
kellemes vitorlázó idő
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http://hunsail.hu/hirek/idennyito-a-velencei-tavon-a-hetvegen


KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

Majthényi Zsombor 
emlékverseny
Agárd, 2016. április 15–17.
jó hangulat és nagy mezőny jellemezte az 
ifjúsági versenyévad első hazai ranglistaver-
senyét. A hagyományos Majthényi Zsombor 
emlékversenyen Agárdon négy hajóosztályban 
132 egység indult.
EREDMÉNYEK
BESZÁMOLÓ
FOTÓK

32 TARTALOM

http://hunsail.hu/hirek/nagy-mezony-kicsit-sok-szel-a-majthenyi-zsombor-emlekversenyen-agardon
http://porthole.hu/cikk/10796-nagy-mezony-eros-szel-es-5-futam-agardon
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1194770283879896.1073741873.112355905454678&type=3


KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

A pályát szinte folyamatosan igazítani kellett 
a szélhez, de ezt sikerrel oldotta meg a rendezői 
csapat és a stabilan kitartó szélben korrekt verse-
nyeket futottak a fiatalok.

Közép-európai cadet Kupa
Tihany, 2016. április 22–24.
A megszokott szeptember-októberi időponttól eltérően ezúttal mindjárt a szezon elején ren-
dezte a The Tihanyban a Közép-európai Cadet Kupa (CeCC) magyarországi fordulóját.  
A 10 futamra kiírt verseny a külföldiek számára jó lehetőségnek tűnt tesztelni az augusztusi 
európa-bajnokság helyszínét, s ezzel éltek is a cseh és lengyel versenyzők. A hat hazai egység 
mellett 10 cseh és 6 lengyel hajó állt rajthoz a versenyen.
BESZÁMOLÓ ÉS EREDMÉNYEK
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http://porthole.hu/cikk/10806-lengyel-foleny-a-tihanyi-cecc-versenyen
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

Kenesei Szezonnyitó 
one design trophy i. Forduló
Balatonkenese, 2016. április 23–24.
A verseny történetében ilyen még nem volt, hogy érvényes futam nélkül 
ért véget a szezonnyitó. Az időjárás előrejelzés a szombati napra sokkal 
bíztatóbb időt ígért. A rendezők minden eshetőségre számítva reggel ki is 
vitték a mezőnyt. Csodás tavaszi napsütés fogadta a 46 egységet és közel 
200 versenyzőt. 7 hajóosztály (Melges24, 8mOd, j24, nautic, s22, sr, e770) 
képviseltette magát. 
dél körül bíztató 4-6 csomós észak-nyugati kezdett lengedezni, a pályát 
kirakták a rendezők és 5 rajtcsoportban elindult a mezőny. A szél azonban 
folyamatosan gyengült és a futam közben úgy kisimult a víz és elállt a szél, 
hogy törölni kellett a futamot. 
Másnap az előrejelzés szerint parti halasztással indult a nap, mert a viha-
ros időjárási körülmények nem tették lehetővé a vitorlázást. sajnos a hely-
zet változatlan maradt, és nem csitult a 60-70 km-es alapszél az olykor 
80-90 km-es befújásokkal. A rendezőség végül dél körül lefújták a versenyt, 
így az OdT történetében először az első forduló futam nélkül zárult. A ren-
dezőség köszöni a türelmes és fegyelmezett várakozást és bízik abban, 
hogy jövőre több szerencse kíséri majd a szezonnyitó versenyt.

AZÉRT CSERTA GÁBOR KÉSZíTETT pÁR SZÉp FOTÓT, MELYET FEL 
iS TöLTöTT FACEBOOK OLDALuNKRA
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154072844748972.1073742224.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154072844748972.1073742224.308535198971&type=3
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

vvSi Kupa
Agárd, 2016. április 23–24.
Agárdon rendezték meg ápri-
lis 23-24-én a vvsI Kupa országos 
vitorlás versenyt Finn, Finnmasters, 
Finn junior, Laser, Laserradial, Laser 
4.7, OP, Kalóz osztályokban. A ver-
seny első napján, kedvezőtlen szél-
viszonyok mellett nehezen, de 
2 futamot sikerült megrendezni. 
sajnos, a másodikra napra bejött 
az időjárási előrejelzés és a viharos 
erejű szél miatt le kellett fújni a ver-
senyt, így a végeredményt az első 
nap rendezett futamok eredményei 
adták. A szervezők ez úton is szeret-
nénk megköszönni azoknak a bala-
toni egyesületeknek és sportolók-
nak, akik 2 ranglista verseny között 
is, időt, energiát nem kímélve, eljöt-
tek és részt vettek a regattán.
LETöLThETő EREDMÉNYLiSTA.
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http://porthole.hu/document/236/original/VVSI%20Kupa.docx
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

j24 és Melges24 hajóosz-
tályok Flottabajnoksága
Balatonfüred, 2016. április 29–május 1.
A tavalyi évet követően idén is egy jó hangulatú verseny, a j/24 
és Melges24 hajóosztályok Flottabajnoksága nyitotta a szezont 
a Balatonfüredi yacht Clubban április utolsó hétvégéjén. A ByC- 
MvM se közös rendezésű versenyén 11 egység j/24 és 8 egy-
ség Melges24 állt rajthoz a 3 napos megmérettetésen.
Az első napon a hűvös, kissé borongós, szélcsendes reggelt 
követően végül két futam került lebonyolításra, a második 
napon azonban szél hiányában nem sikerült futamot rendezni.
vasárnap végül remek szélviszonyok között 3 futamot sikerült 
lebonyolítani. A szoros végeredmény 5 futam alapján, 1 kieső-
vel született. 
BESZÁMOLÓ
FOTÓK
EREDMÉNYEK
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http://porthole.hu/cikk/10816-j24-es-melges24-hajoosztalyok-flottabajnoksaga
http://byc.hu/galeria/j24-melges24-flottabajnoksag-2016-szabo-leo/
http://byc.hu/wp-content/uploads/2016/03/results0501.pdf
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

Kereked Serdülő 
és ifjúsági  
és ranglista 
verseny
Csopak, április 29–május 1.
A közel harmincéves hagyományoknak 
megfelelően az idén is a május eleji hosz-
szúhétvégén Csopakon került megren-
dezésre a Kereked serdülő és Ifjúsági és 
ranglista verseny, két önálló pályán.
A versenyen összesen 183 hajó (230 ver-
senyzővel) indult: az első versenyükön részt-
vevő Optimistesektől, a már nemzetközi 
szintű Optimsiteseken, valamint Lasereseken 
és 420-asokon át, egészen a 2020-as olimpi-
ára készülő 470-es egységig.
három nap alatt összesen 6 futam került 
megrendezésre első napon gyenge, míg 
utolsó napon közepesen erős szélben, 
szombaton közbeiktatott szélcsend miatti 
kényszerpihenővel.
RÉSZLETES BESZÁMOLÓ ÉS hAjÓ-
OSZTÁLYONKÉNTi EREDMÉNY

FOTÓK ViDEÓK A KEREKED ViTORLÁS 
KLuB FACEBOOK OLDALÁN

IdeI évBen A KereKed vITOrLásKLuB áLTAL rendeZeTT 
FŐBB PáLyAversenyeK A KöveTKeZŐK:
június 4-5. Kereked One-design Trophy II. forduló
július 30-31. Kereked Klasszikus Kupa
Augusztus 6-7. Kereked négykezes
Augusztus 13-14 Kereked I. újonc Op regatta
Augusztus 25-28 sudár regatta Országos Bajnokság
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http://porthole.hu/cikk/10818-kereked-ifi-kupa
http://porthole.hu/cikk/10818-kereked-ifi-kupa
https://www.facebook.com/kereked
https://www.facebook.com/kereked


KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

tolnay Kálmán lászló 
emlékverseny
Balatonfüred, 2016. április 30.
A Balatonfüredi yacht Club egyik hagyományőrző túraversenye, 
a Tolnay Kálmán László emlékverseny, a ByC örökös tagja, a két-
szeres olimpikon Tolnay Kálmán László előtt tiszteleg, aki többek 
között 1965-ben a Balaton Kékszalagját is elnyerte.

 A túra útvonala a Balatonfüred előtti rajtot követően Paloznakot 
és siófokot érintette, majd pályarövidítéssel a befutóra a balaton-
füredi bójánál került sor. A verseny rangját tovább emelte, hogy az 
idei évben útjára induló, szabad fejlesztésű, innovatív karbonhajókat 
tömörítő 8M Open Grand Prix első állomásaként is számításba került 
a regatta. A reggeli reménytelennek tűnő szélhelyzet ellenére 24 
egységből álló mezőny több mint 100 versenyzővel a fedélzeten raj-
tolt el a 10 órakor eldördülő rajtjelzés hangjára.

Abszolút kategóriában a Balatonfüredi yacht Club egységei osz-
toztak a dobogó I-III. fokán: a Team Black jack katamaránja vég-
zett az élen, a második helyre egy egytestű 8 méteres, a nelson 
Flottalízing hajó futott be, harmadik pedig a rauschenberger 
Miklós kormányozta extrém 40-es katamarán lett.
EREDMÉNYEK (pDF)
TEAM BLACK jACK BESZÁMOLÓ
FOTÓK A BYC FACEBOOK OLDALÁN
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http://porthole.hu/document/237/original/12/00012601.pdf
http://teamblackjack.hu/hirek/tolnay-kalman-laszlo-emlekverseny-remek-kezdet
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1095535673836909.1073741934.139408212782998&type=3


KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

v. cWS-boco KZv europe cup
Agárd, 2016. április 30–május 1.
ebben az évben ötödik alkalommal kezdte a magyar és az európai Kielzugvogel 
mezőny a versenyszezont Agárdon. A Magyar Kielzugvogel Flotta egyesület 
által szervezett kétnapos verseny a kiírás szerint szombaton délben kezdődött. 
sajnos halasztással. A szombati gyengeszeles napot túrázással, a hajók beállítá-
sainak finomításával, csapatépítéssel töltötte a mezőny. vasárnapra viszont bíz-
tató volt az előrejelzés, így végül 4 futamot sikerült megrendezni.
VÉGEREDMÉNY: 1. Alfons huber, Christl huber; 2. sipos Péter, Antal István; 3. 
hlavay richárd, Belley László
pORThOLE BESZÁMOLÓ // FOTÓK
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Sportos szélben repültek 
vasárnap a vándormadarak 
Agárdon
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http://porthole.hu/cikk/10821-sportos-szelben-repultek-vasarnap-a-vandormadarak-agardon
http://www.kzv.hu/index.php/2016/05/02/europa-kupa-2016-kepekben/#more-1680


KÖRKAPCSOLÁS
2016. április

Bahart regatta i.
yardstick trophy i. Forduló
Balatonlelle, 2016. április 30.
Balatonlellén került megrendezésre a BAhArT regatta amatőr vitorlásverseny sorozat első forduló-
ja mely egyben a yardstick Trophy első fordulóka is volt. A versenyen 52 hajó vett részt, 17-en voltak 
a yardstick I osztályban, 24-en ysII-ben és 11-en ysIII-ban. szombaton a gyenge szélben rendezett 
túrafutamot, vasárnap erős szeles pályaverseny követte. Az eseménnyel egy időben került megrende-
zésre a balatonlellei kikötőben a Balaton Boat hajókiállítás is.
EREDMÉNYEK 

FOTÓK
pORThOLE BESZÁMOLÓ A BALATONBOAT KiÁLLíTÁSRÓL
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http://www.bahartregatta.hu/Eredmenyek
http://www.bahartregatta.hu/Galeria/Balatonlelle-2016-aprilis-30
http://porthole.hu/cikk/10817-balaton-boat-hajokiallitast-es-vasar


Ha  a városban már veled van, miért nincs a hajódon?

www.brompton.hu • info@brompton.hu 



Merlin Gelencsér GyörGy (merlin)

„Szikra pattan, olthatatlan,  
Ég a munka, forr a katlan.”

Na jó, Ne rohaNjuNk már eNNyire! Csak lassaN, okosaN. 
kezdeNém iNkább azzal, hogy akadt egy hölgy, aki  

arra goNdoltam-ot szólott Nemrég. aztáN folytatta 
azzal: kishajósok, evezősök és elektromos hajósok figyel-
mébe!!!. eNgedtessék meg Nekem, hogy kiCsit utáNa Nézzek, 

ki is az, aki így beleCsapott az „alaCsoNyvizű leCsóba”.
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http://www.sailing.hu/egyebek/bulvar/arra-gondoltam/489174
http://porthole.hu/cikk/10770-kishajosok-evezosok-es-elektromos-hajosok-figyelmebe
http://porthole.hu/cikk/10770-kishajosok-evezosok-es-elektromos-hajosok-figyelmebe


KishajósoK, evezősöK és eleKt-romoS hajóSok figyelmÉbe!!!

Szerző: Dr. KaráDi-KovácS Kata

Nagyjából egy éve jeleNt meg itt, a Porthole-oN merliN (geleNcsér györgy) „A csó-
nAk, Az csAk úgy volt…” című írása. a szerző kiválóaN, saját emlékeire alaPozva és 
olvasmáNyosaN összefoglalta az 1800-as évek végétől a balatoNi „köNNyeN elérhe-

tő” vízi élméNyszerző ladikozásNak az alakulását, majd a lassú kiveszését.
egy másik cikkében, a kalózo-kért írt rekviemet, alaposan. írása mégsem kalóz (jollés) sirató, hanem nagyon is újra élesztő hatású! 

azután decemberben olvashattuk a „dől la lé” és a „hová is dől a lé” című publikációit, melyekben remé-nyét fejezte ki, hogy jó helyre kerül a több mint háromszázmilliárd, ami a balaton átfogó fejlesztését célozza. hangot adott néhány elgondolkod-tató aggodalmának és reményének. idén februárban néhol olvasni lehe-tett olyan kishíreket, hogy a magyar kajak-kenu szövetség (mkksz) sajtótájékoztatón jelentette be, hogy „európai uniós támogatásból, körül-belül kétmilliárd forintból fejlesz-tik és kapcsolják hálózatba a duna, a tisza, a balaton és a velencei-tó vízitúra-útvonalait, a beruházás első része a felső-tisza tizenöt vízitúra-megállóhelyét érinti”.

eközben némely vitorlázós médi-umban megjelent egy-két írás a jolle kikötők újraélesztésének lehetősé-geiről (pl: dr. karádi-kovács kata: arra gondoltam…, sekély vízen). olyan jolle kikötőékről, amiben helyet kaphatnak a kisvitorlások mellett a katamaránosok, elektro-mos hajósok, kajakosok és a kenu-sok, csónakosok is.
ez a rövid bekezdésnyi átte-kintés biztosan nem teljes, de elgondolkodtató, hogy egyszerre ennyi, egymástól külön felszál-ló gondolat-áramlás keletkezik, ami talán összeállhatna egy ren-des parti széllé, amelyre minden jollés számíthatna a következő években. azok is, akiknek még nincs jolléjuk vagy katamaránjuk, családi kenujuk, elektromos vagy evezős csónakjuk, mert ötletük sincs arra, hogy hol tarthatnák, 

ahol könnyel elérhető számukra, vagy éppen hol bocsáthatnák vízre a sajátjukat, amivel elruccanhat-nának az ország másik végébe. mindezt annak érdekében, hogy megismerhessék hazánk csodála-tos élővizeit, olyan formán, hogy napi túratávolságra találhatnának alkalmas kikötőt éjszakára, ahogy az már több folyóvízünkön ki van épülve. és a balatonnál is akad néhány, csak nagyon kevés.
a balaton vitorlázó élete fel-pezsdült az elmúlt kb. 20 évben, köszönhetően az új kikötőknek és az új hajótípusoknak. a vitorlá-zó életformához viszont hozzátar-toznak a jollésok is. tartoznának, de ez az ága a vitorlázásnak (a hobbi szintűnek) viszont elsor-vadt (természetesen nem a kivá-ló eredményeket elérő hazai jollés versenyzőkre gondolok!). Pedig 

legalább annyira része kellene hogy legyen, mint ahogy a tőkesú-lyos vitorlásoké. mint ahogy a vízi turizmusnak, nemcsak a nagy utasszállítók és „kabinkrujzerek” a letéteményesei, nem is a tőke-súlyos vitorlások száma a tavon, hanem a kajakosok, kenusok, kata-maránosok, elektromos hajósok is. a „csak úgy” jollézgatunk vízi turisták szintúgy. (arról nem is beszélve, hogy az utánpótlás neve-lés is nagyobb gyermekanyagból meríthetne). szóval tényleg lenne mit fejleszteni. Nem lenne nehéz, hiszen elhanyagolt kis kőmóló szá-rak vannak, azt könnyen rendbe lehetne szedni, sólyát építeni.
akár a „köz” számára hozzáfér-hető sólyát is, néhányat, hátha vala-ki az udvaráról tolná oda a maga swertes szíve csücskét vagy indiános kalandokra vágyó kenuját.
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http://porthole.hu/cikk/10770-kishajosok-evezosok-es-elektromos-hajosok-figyelmebe
http://porthole.hu/cikk/10770-kishajosok-evezosok-es-elektromos-hajosok-figyelmebe
http://porthole.hu/cikk/10641-do-la-le
http://porthole.hu/cikk/10662-hova-is-dol-a-le


lehetne kötelezni a nagy és 
modern kikötőket, hogy a kisha-jós vízitúrázóknak is biztosítsanak elérhető árú szolgáltatást? Nem hiszem. a megtérülés és a profit fontosabb. ez jól is van így. a kis-hajós létnek, evezésnek eltérőek az igényei, ezért úgy  lehet a leg-jobban kiszolgálni, ha rájuk sza-bott kikötők vannak létrehozva. a vízi élményekre vágyó „ember-anyag”, akiket vonzanának ezek a sekélyvízi kikötők országos szin-ten viszont jóval jelentősebb lehet, mint amekkorát a szép és új, nagy kikötők vonzanak, már csak azért is, mert elérhetőbbek.

a kis jolle kikötőknek a vízépí-tési munkája jelentősen kisebb költségű, mint a nagy kikötőké. egy nagy kikötő beruházási költ-ségéből több balatoni faluban több apró jolle kikötőt könnyen létre lehetne hozni és máris pezsdül-ne a vízi turizmusnak az új/régi formája, melynek előnyeit a helyi lakosság is idővel érezhetné. arról nem is beszélve, hogy a kisebb kikötők jobban tudnának illesz-

kedni a természeti környezetbe, sok helyen áldásos lenne, ha meg-törne a parti kőszórás egyhangú-sága, nemcsak esztétikai szem-pontból, hanem az élőlények élő-helyének sokszínűvé tétele érde-kében is. a pici, de jól elhelyezett kikötőknek a fenntartási költsége is jóval alacsonyabb és kiszol-
gálhatná a tengelyen érkező vízi turistákat is: kajakosokat, kenuso-kat, szörfösöket, elektromos hajó-sokat, horgászokat, katamaráno-sokat.
az egymástól túratávolságok-ban található sekély vizű kikö-tőkben persze nem csak sólyára lenne szükség, hanem az elektro-mos hajók számára töltőhelyek-nek, hiszen ezekből a praktikus, csendes jószágokból egyre több van, de bizony egyelőre a gaz-

dájuknak nagyon meg kell gon-dolnia, hogy merre induljon 
kirándulni/fagyizni/lángosoz-
ni/velőspíritósozni/sülthalazni/kis-, és nagyfröccsözni, ángya térde kalácsát látogatni a szom-széd faluba. mert a ritka finom 

sült halat még mindig könnyebb megtalálni, mint az aksi töltőhe-lyeket. a kisebb elektromos hajók-nak (melyekben nem fér el annyi „delej”) nagyjából ugyanakkora a túratávolsága egy átlagos bala-toni időjárású napon, mint egy átlagos méretű kis vitorlás csóna-ké, jolléé. szóval ez is egybevág. a sok aranyos, de jól felszerelt, kis költséggel építhető és fenntartha-tó sekélyvizű kikötőkre hatalmas igény lenne.
aztán, tovább gondolva… köny-nyen lehetne kapcsolódni az euró-pai vízi utakhoz is. a Nyugat-

európai vízi turisták többnyire csak bécsig, Pozsonyig hajóznak, csak az elszántabbak merészked-nek délebbre.
a sió csatorna hajózhatóvá 

tételével a balaton kellően nagy vonzerőt jelenthetne a motoros vízi turisták számára. ehhez per-sze az is kellene, hogy a hajózási szabályzat a sport és kedvte-
lési célú hajóknál is bevezesse a „gyorsjáratú hajó” fogalmát, aztán rögtön ki is kellene zárni 

őket a balatonon száguldozás 
lehetőségéből! le lehetne porolni dr. kopár istván volt mahart vezető tervezetét a sió kishajó zsi-lipekkel történő szakaszolásáról. kellő számú zsilippel a balaton zsilipeléssel járó vízveszteségét lehetne minimalizálni, továb-

bá a sió mentén, számos helyen kiépülhetne magánvállalkozásban kiszolgáló háttér, és még lehet-ne sorolni. mindezt azért, hogy egy két év(tized) múlva igazi vízi paradicsom lehessen az orszá-
gunk, hiszen ennek a potenciáljá-val rendelkezik, mindig is rendel-kezett.

mindezt úgy írom, nem tudom, hogy pontosan hova is fog jutni az a rengeteg pénz és mennyire van-nak kidolgozva a tervek a duna, a tisza, a balaton és a velencei-tó vízitúra-útvonalait illetően. de nagyon oda kellene figyelni arra, hogy a már felpezsdült folyó-vízi evezés mellett fellendüljön a balatonon is egy, jelenleg éppen teljesen kihasználatlan turizmus és örömforrás forma.
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„lánc, lánc eszterlánc, vészbanyákat visz a tánc.”

dr. Karádi-Kovács Kata. így hívják. első evezős túráján a Mosoni-dunán 
3 évesen vett részt kenuban. – na és. – 1999, alapító elnökségi tagja volt 
a vízimentők Magyarországi szakszolgálata egyesületének, később vizs-
gálóbizottsági, majd etikai bizottsági tagja, közben jó ideig strandi és 
hajóvezetői szerepben is tevékenykedett a kötelékben (rendelkezik belvízi 
hivatásos és szolgálati célú vitorlás és motoros vezetői engedélyekkel is). – 
van ilyen másnak is. – egyetemi évei alatt gyermek vitorlástáborokat veze-
tett, skipperkedett és vitorlázást oktatott. – váljék egészségére. – 2010-
ben alapította a bookaboat hajóközvetítői oldalt. – Magánügy, mi közünk 
hozzá. – 2012-ben doktorált limnológia tudományterületen, azóta is (és 
előtte is) a szakmájában dolgozik. – nahát, nem kispályás! – A „Gyerünk 
vitorlázni!” kötetek fordítója és kiadója. – Még ráadásul ez is! – így már, 
összességében tekintve teljesen más. nem egy hirtelen, divatos ötlettől 
vezérelt pufogtatás. A magam részéről, vér profi felvetésnek fogadom 
el az általa megfogalmazottakat. esetleg érdemes lehet hót komolyan 
venni?!

„üst, üst gyűlj tele, Férget,  
mérget üss bele!”

Mit is tudunk tenni szerény eszközeink-
kel annak érdekében, hogy az ügy előre 
haladjon, ne csak a szóvirágokat zengjük. 
hozzáfogtunk az adatgyűjtéshez. Ami érde-
kel: Ki tud e-féle elhagyatott, romosodó, 

vagy csak simán használaton kívüli, vagy zárt közösség által tulajdon-
lott kikötő féleségről? hol található (a lehető legpontosabb cím)? ha van 
ismert, vagy feltételezett tulajdonos, annak megnevezése és elérhetősé-
ge. Kérlek, írjátok meg e-mailben a gyorgy.gelencser@porthole.hu címre. 
Innen, haladéktalanul továbbításra kerül, elsősorban Katának, másodsor-
ban egy „lelkes kis csapatnak”, akik nyilvántartásba veszik, majd utána 
szimatolnak a felderített létesítményeknek, és megkísérlik megtalálni 
a lehetőségét annak, hogy úgy az állandó, mint a túrázó „vendég” ladiko-
sok, valamilyen formában igénybe vehessék. Ilyen egyszerű. de kell ám 
a segítségetek, amit előre is nagyon – nagyon szépen köszönök.

„legelőször buta béka, te kerülsz be a fazékba.”

hogyan is gondolom én ezt? Például, ahogy volt szerencsém beleakadni 
Lellén, a nagykikötőtől nyugat felé, úgy ötszáz méterre, egy szépen las-
san, de határozottan pusztuló létesítménybe. PedIG MILyen CsInOs, KIs 
védeTT jOLLe TAnyA LeheTne ITT. Majdhogy nem minden van, még 
vizesblokk is lehetne. na igen, ha a „megnevezett” tulajdonos hotel is 
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ilyen szakadt, elnéptelenedett állapotban düledezik, nincs mit csodálkoz-
ni. szóval ahelyett, hogy keseregnénk, igyekszem úrrá lenni a „magyar 
ugar” okozta felháborodásomon, és tenni valamit. hátha akad valaki, aki 
gondjaiba veszi, uram bocsáss hajlandó lesz üzemeltetni.

„. Sikló, fullánk, eb foga, villanyelvű vipera.”

MIrŐL Is áLMOdIK KATA? Talán valahogy így képzelheti el: Persze mind-
ez temérdek pénzbe kerül, amit valakinek mindenképpen ki kell fizetnie. 
és nem csak egyszer, ami évtizedek múlva talán megtérül, hanem folya-
matosan. hiszen egy ilyen kis öblöcskét takarítani, karbantartani, felügyel-
ni, őrizni kell ahhoz, hogy épségben maradjon, használható, hovatovább 
vonzó legyen.

„dobszót hoz az éj, jön már  
a vezér.”

Kell ugye, valami féle üzemeltető, 
reális – kifizethető díjszabás, ötle-
tes reklám, egyértelműen rögzí-
tett használati feltételek. és csoda 
lőn! jelentkeznek a bérlők, jönnek 
a túrázók.
A példában szereplő tábláról, ugyan 
hiányzik a vendég hajókról szóló 
passzus, viszont egyrészt papír cet-
lin, a kikötőirodaként szolgáló suf-
nira tűzve olvasható, másrészt az 
állandóan ott csoszmoszoló kikö-
tőőr, köszönésünket fogadva azon-
nal közli: „hOZOTT IsTen, éreZZé-
TeK jóL MAGATOKAT, eGy nAP és 
éjsZAKA InGyenes!” ja, károgtok, 
hogy ez nem a Balatonnál van?! 
valóban nem, de mutatok én ott is 
kettőt. Igaz, ezekben nem minden 
optimális. helyet bérelni lehet, üres 
vendégplacc ugyan mindig akad, de 
a kikötés vagy éjszakázás csak „hall-
gatólagosan” megoldható, éjszaka is 
nyitva tartó vizesblokk nincs.

46 TARTALOM

MERLiN ROVATA



„lócsont, sárkány pikkelye, éji konkoly gyökere, Múmialé 
iszonya, cápa sózott uszonya”

TeMérdeK A nehéZséG. Az állandó kikötési lehetőség, meg a rámpa 
még hagyján. A kishajós túrázóknak viszont vizesblokk, hovatovább legá-
lis sátorhely is kell. ezek elengedhetetlenek. Aztán jó, ha van a közelben 
bérelhető olcsó szálláslehetőség, közért, vasútállomás, ügyeletes orvos… 
stb. soroljam még?

„Bal hüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg.”

nézhetem jobbról, nézhetem balról, akár hogyan is matekozok, arra az 
eredményre jutok, hogy egy ilyen kis túrahely üzemeltetése, jóformán 
annyiba kerül, mintha valódi, tőkesúlyos hajók számára alkalmas létesít-

mény lenne. Természetesen, a kotrás és a létesítés költsége az alacsonyvi-
zű variációban több nagyságrenddel kisebb.

veszem magamnak a bátorságot, hogy kijelentsem: Ahhoz, hogy ilyen 
túraútvonal célpontokat kialakítsunk, igen nagy és határozott igénynek 
kell mutatkoznia. Pontosabban, a kajakosok – kenusok – jollesok – kata-
maránosok – „villamosok” népes tömegének kell harsányan követelődz-
nie (úgy, mint a „binyigliseknek”), hogy márpedig, nekik ez kell, szégyen 
– gyalázat valamint botrány, hogy még nincs, legyen, de mán! Aztán, ha 
véletlenül akad majd egy – kettő, ott kell nekik tolongani, fürtökben lógni 
a vendéghelyeken, és torkuk szakadtából óbégatni: ez kevés, még, még, 
ide is – oda is! na, erre vagyok aztán igazán kíváncsi. Ki a fene fog ebben 
a kifordult, okos telefon nyomkorászós, plázákban lófráló (persze vasárnap 
is), közösségi oldalakon hazudozós és egymást hülyítős, Tv sorozatok rab-
jává vált, otthonról ki nem mozdulós, autóban és wellnessben tespedős, 
celeb imádós, majom világban azért lármázni, hogy valami lélekvesztőben 
megsülve, megázva, holt fáradtan, szúnyogok által összemarva, egy sátor-
ban az anyaföldön húzza meg magát éjszakára.

szilárd hitem, igazán nincs. de reményem az van. Márpedig, az hal meg 
utoljára. vagyunk páran, efféle elfajzott különc bohócok, hát csináljuk. 
Legalább azt tegyük meg, amire lehetőségünk nyílik. nyissunk meg pár 
kikötőcskét, pihenő helyecskét. Aztán meglátjuk. segítsetek, küldjétek 
a leveleket! Akkor gyerünk, uzsgyi neki!

„Szép a rút és rút a szép, Sicc, mocsokba, ködbe szét! 
Fergetegesen jó!                                              

közCíMek: Merlin,  WilliaM shakespeare – MaCbeth47 TARTALOM
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hAjÓK · 40 láb, 2 test – vízre került itthon az első extreme40 katamarán

ExtrEmE40
Vízre került itthon az első extreme40 katamarán
FOrrás: QuAnTuM sAILs hunGAry

A KéKsZALAG sZABáLyváLTOZásA, MeLy sZerInT 2014 óTA MInden évBen InduLhATnAK KATAMAránOK 
A TóKerüLŐ versenyen, nAGy LöKeTeT AdOTT A ITThOn Is A KATAMArán versenyZésneK.

40 láb, 2 test

egyre több kéttestű kerül a tóra, nem csak hazai hanem külföldi csapatok 
is érkeznek. 28-32-33-35-50 lábas gépekkel már találkoztunk tavaly is, idén 
pedig újabb csapatok szállnak be a játékba. Március közepén érkezett 
meg az extreme sailing series-ből már sokak által ismert 40 lábas masszív 
rohanógépek egyike, majd külföldi szakemberek közreműködésével április 
4-5-én összerakásra, átadásra került az első extreme 40 katamarán.

régóta vártam már ezt a napot. a principessa után saját vállalkozá-
som beindítására koncentráltam, de mostanra megérett a helyzet arra, 
hogy újra csináljunk valami igazán izgalmasat – kezd bele a történetbe 

rauschenberger Miklós a hajó kormányosa. Már tavaly elkezdtünk foglal-
kozni a dologgal, kerestük a lehetőségeket, próbálgattuk a katamarán ver-
senyzést miközben a Quantum sails tervezőivel közösen több élvonalbeli 
katamaránra is kiváló vitorlákat fejlesztettünk. szépen lassan összeállt a kép 
és kialakultak azok a lehetőségek, melyeknek köszönhetően végül az extreme 
40-re esett a választásunk – folytatja Miklós.

április 4-én hétfőn kezdtük el a hajó angliából érkezett boatyard csapatá-
val az összeszerelést. a srácok nagyon jófejek és segítőkészek voltak, látszott 
rajtuk, hogy szeretik a járgányt nagyon, és örülnek hogy új gazdára talált, így 
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hAjÓK · reszletezesA TeAM QuAnTuM hunGAry LeGényséGe:
rauschenberger Miklós, soós Attila, Baráth Gábor, 
sárközy András, Pécsváradi ákos, wéber László
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minden apró részletre, trükkre, tippre alaposan kitértek. Mintegy másfél nap 
szerelés után kedden délután elérkezett a pillanat, megszólalt a hajógyári 
kikötő hatalmas darujának jellegzetes hangja, mi pedig két kötéllel könnye-
dén vízre tettük az igencsak impresszív méretű gépet.

kísérőhajónk, a bravo 6.0 segítségével vontán kimentünk a kikötőből és 
elvittük új szerzeményünket egy körre. hatalmas mérete ellenére, nem túl 
erős, leálló szélben is rendkívül hamar kiemelkedett és stabilan tudtuk egy tal-
pon vinni. a keddi próbakört szerdán is teszt követte. természetesen minden-
kinek fülig ért a szája a csapatból és alig várjuk, hogy újra vízre szálljunk. tél 
óta szisztematikusan készülünk a szezonra szárazföldi edzéseket pedig most 

a hajó pontos megismerése és rengeteg edzés követ majd. hajónk, egy sl33, 
egy gC32 és egy másik extreme 40-es társaságában a hajógyári kikötőben 
„lakik” majd, így edzőpartnerekben és jó hangulatú versenyéletben sem lesz 
hiány!

a Quantum sails támogatásával vitorlákat is fejlesztünk, így reményeink 
szerint mihamarabb azokkal használhatjuk majd a járgányt. a csapat tag-
jaival régóta vitorlázunk együtt, mindenkiben nagy az elszántság és a lelke-
sedés, így egész biztos vagyok bene, hogy gyorsan és sokat fogunk fejlődni, 
a versenyek és az ellenfél csapatok pedig mind jobb és jobb eredményekre 
sarkallnak majd minket – meséli Miklós az első tapasztalatokat és terveket.
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J-Class  
shamroCk V

hAjÓK · j-Class shamrock v 86 éves

sZerZŐ: POrThOLe / FOTó: ChrIsTOPhe LAunAy

86 éves
A shAMrOCK v vOLT AZ eLsŐ AnGLIáBAn TerveZeTT és éPíTeTT j-CLAss jAChT, TuLAjdOnOsA PedIG  
AZ A sIr ThOMAs LIPTOn vOLT, AKIneK A nevéT A TeásdOBOZOKróL IsMerheTjüK.

A hajót 1930-ban építették sir Thomas 
ötödik és egyben utolsó America's Cup 
versenyére. Az akkor 79 éves Lipton nem 
nyerhetett harold venderbilt enterprise 
nevű hajója ellen. egy évvel később Lipton 

meghalt, de a hajó jó kezekbe került és 
1937-ig tovább versenyzett. utána olasz 
tulajdonoshoz került, aki a háború elől 
egy pajtában rejtette el a hajót. 1969-ben 
már majdnem szétbontották, de végül 

megmenekült, a 70-es években átépí-
tették, 1998-ban pedig a Antigua Classic 
yacht regattá-n megverte az endevour-t. 
Azóta is vagy versenyzik, vagy a Földközi-
tengeren vitorlázik.
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HAJÓK · J-Class Shamrock V 86 éves

A hAjót 1930-bAn építették Sir thomAS ötödik 
éS egyben utolSó AmericA'S cup verSenyére.

55 TARTALOM



FOrrás: QuAnTuM sAILs hunGAry – rusChenBerGer MIKLós / FOTó: AnTAL GáBOr, KAsAI TíMeA, sZánTó árOn, sZeKeres LásZLó

a Code 0 vitorlával kapcsolatban
tévedés

A COde 0 eGy háTsZeLes vITOrLA, AMIT CsAK A versenyhAjóK hAsZ-
náLnAK, neM? háT neM! A COde 0 nAGyOn dráGA és FeLhúZnI, LehúZnI, 
KeZeLnI Is nehéZ, uGye? A váLAsZ MeGInT CsAK neM! 
Cikkünkben igyekszünk Most eloszlatni a Code 0 körüli Mítoszokat És 
tÉvedÉseket, elMagyarázzuk, hogy MiÉrt kell Minden hajósnak pont ez 
a vitorla a repertoárjába! :)

MŰhELYextra

A Code 0 mindössze 20 éves múltra visszatekintő, viszonylag új típusú 
vitorla, a volvo Ocean race szülötte, bár akkor a versenyt még „whitbread 
Around The world”-nek hívták. vannak  tulajdonságai, amelyek alkalmas-
sá teszik a cirkálásra, de alapvetően a bőszeles vitorlák közé soroljuk. van 
olyan típusa, amit erős spinnaker anyagból készítenek, de van olyan is, 

amit kimondottan erre a célra kifejlesztett laminátumból. Miután sokan 
nem tudják  hogyan nevezzék ezt a vitorlatípust, gyakran le-gennakerezik. 
Mindenesetre van egy csomó dolog, amit azt hiszünk, hogy tudunk 
a Code 0-val kapcsolatban, de sok ezek közül nem igaz, vagy legalább is 
nem minden esetben. ezeket igyekeztünk most számba venni:
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3.

4.

a Screecher éS a code 0 egy éS UgyanaZ 
hát ez seM igaz!

a code 0 KiZárólag verSenyvitorla. 
ez az állítás seM állja Meg a helyÉt!

egyiK code 0 Ugyanolyan, 
Mint a MáSiK.
neM áM!

A screecher kifejezetten a többtestű hajók kapcsán használatos kifejezés, 
a nagyon nagy és nagyon lapos vitorlára, amit kreuzoláshoz, esetleg futtatás-
hoz használnak.  A katamaránoknak és trimaránoknak közismerten kicsi az orrvi-
torlájuk, így ezek a hajók orrvitorlát használva gyenge szélben igencsak rosszul 
tudnának haladni. A screecher nagyobb, magasabban van a behúzó pontja és 
teltebb mint a génua, viszont laposabb mint a Code 0. Génua, screecher, code 0, 
gennaker, így jönnek egymás után sorban az aszimmetrikus bőszeles vitorlák.

Tény, hogy a versenyeken, gyenge szélben egy Code 0 felhúzása jelen-
tős előnyhöz juttathat minket, a túravitorlázók is egyre többen használják 
ezt a vitorlát. Miért? Mert könnyű kezelni és igazán sokrétűen alkalmazha-
tó. ha kevesen vannak a hajón, esetleg kezdő a legénység, a spinakker és 
spinakker baum  kezelése komplikált lehet, míg a betekerhető Code 0 válto-
zatos viszonyok között is egyszerűen használható minden hétvégi vitorlás-
túrán. A Quantum sails csapata azt tapasztalta, hogy a Code 0 igen hamar 
a túrázók legkedveltebb vitorlájává vált minden hajón.

Míg az egytestű versenyhajókon használt Code 0 mére-
te általában korlátozott, mert a vitorla félmagasságban 
mért maximális szélessége csak 75%-a lehet az az alsó 
élnek, a hátsó él pedig az első él 95%-a, addig a túraha-
jókra és a többtestű hajókra készített vitorlák lehetnek 
ennél jóval nagyobbak, teltebbek de akár laposabbak 
is. A Quantum sails verseny Code 0 vitorlái általában 
a Contender ZL Aramid laminátumból, míg a túrahajó-
kon ugyanennek az anyagnak a poliészter szálakat tar-
talmazó változatából, vagy egy vastag spinnaker anyag-
ból készülnek. ezen kívül is vannak még anyag alternatí-
vák, de a fentiek a leggyakrabban használt típusok.

a legfontosabb kérdés, amit hajótulajdonosként fel kell 
tenni magunknak, az az, hogy mit várunk el az új vitor-
lától? a versenyzés vagy a túrázás a fontosabb? kis-szeles 
élesebb menetekhez használnánk inkább, vagy raumos 
rohanásban? a válaszok segíthetnek eldönteni, pontosan 
milyen alakú és anyagú vitorlára van szükségünk.

1. a code 0 a gennaKer MáSiK neve. 
neM feltÉtlenül!

A gennaker egy gyűjtőnév ami magába foglalja a Code 0-t, a raumos 
spinnakert és a screechert is. A gennaker inkább egy általános kifeje-
zés a aszimmetrikus hátszeles vitorlákra.

MŰhELYextra a Code 0 vitorlával kapcsolatban
tévedés
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tévedés

6.

7.

8.

+

a code 0-t nagyon nehéZ lehúZni.
Ma Már neM így van!

a code 0 nagyon drága
Mára Már ez is Megváltozott!

a code 0 BárMiKor  
éS BárMire haSZnálható
azÉrt ez neM teljesen így van!

 Mire FigyeljünK Még?

Igazság szerint a legelső Code 0-kat tényleg csak tapasztalt és gyakorlott vitorlá-
zókból álló legénység tudta tisztán és biztonságosan leszedni. Manapság azonban 
a Code 0-k nagyrésze betekerhető, tehát még egy kezdő vitorlázó is át tudja cserélni 
a vitorlát egy fock-ra másodpercek alatt. vannak olyan versenyzők, akik  inkább nem 
használnak betekerőt annak súlya miatt, de a hajótulajdonosok nagy része nem fel-
tétlenül bánja azt a kevés extra „terhet” a hajó orrán, mert viszonzásul szinte észre-
vétlenül cserélhet vitorlákat, ami gyenge szélben nagy előny.
Betekerővel könnyen lehet fel és lehúzni, cserélni a vitorlát, de a betekerő a fordu-
lás miatt is nagyon fontos. Ilyen nagy vitorlák esetében mint a Code 0, csak betekerő 
segítségével lehet fordulni, különben a vitorla elakad, ha elakad, akkor meg is sérülhet.
 A Quantum sails különböző árfekvésben komplett rendszereket kínál ügyfelinek, 
ahol a legmodernebb iQ TechnologyTM rendszerben gyártott vitorlákhoz, kiváló 
minőségű anti-torziós köteleket és az emirates Team new Zealand által is használt 
ubi Maior vereteket használják.

Az első, úgynevezett top-down furling system (a Code 0 betekerő rend-
szere) különleges, rendelésre és méretre készült anti-torziós kötelet 
használt. ezért aztán egy jó minőségű, jól működő betekerő a hozzátar-
tozó anti-torziós kötéllel együtt gyakran annyiba került, mint a vitorla 
maga. Amióta azonban egyre több cég készít ilyen vereteket és tulaj-
donképpen közepes hajónagyságig még az anti-torziós kötél is előre 
gyártható, ezek ára és a code 0 vitorlák ára is nagy mértékben csökkent.

Annak ellenére, hogy ez a vitorla főleg gyenge szélben, de 
viszonylag széles spektrumban használható és a betekerő rend-
szernek köszönhetően könnyen kezelhető, azért mindenre nem jó. 
egy Code 0 is tud igen rosszul teljesíteni, ha például kicsit erősebb 
szélben túl éles menetre próbálják használni.

nem tesz jót a vitorlának, ha összetekerve fennhagyjuk huzamo-
sabb ideig. A legtöbb Code 0-hoz használt anyagon ugyan van 
egy vékony uv sugárzástól is védő egy oldali taffeta réteg, de 
ennek elsődleges szerepe nem a védelem, így a nap sugárzásától 
ez is hamar sérülékennyé válik. A versenyzésre használt Code 0-nál 
fontos tudni az optimális vitorlázási szögeket. A legjobb az, ha 
edzések alatt feljegyezzük, hogy milyen szélerősségnél és szög-
ben érdemes használni a code 0-t, inkább már váltani génuára, 
vagy épp gennakerre-re.

összegezve tehát, egy Code 0  sokkal univerzálisabban  használható, 
mint bármely más orrvitorla. ha forgolódós, gyenge szélben verseny-
zünk vele – ami azért a balatonon gyakran jellemző – sokat segíthet, 
főleg túraversenyeken lehet meghatározó az előny, amit egy ilyen vitor-
lával elérhetünk. ezenkívül olcsóbb is, mint régen. kell ennél több? 
Kérdése van még? – a Quantum sails szakemberei állnak rendelkezé-
sére!
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Ugye nem mindegy? Kinyitjuk a kabinajtót, mélyet szippantunk a zárt légtérben és ekkor min-
den eldől. Mint minden érzelemmel telt kapcsolatban, az érzékszerveink meghatározzák kötő-
déseinket. Vittorio Gassman, vagy akár az új Al Pacino-s változat vak katona hőse az „Egy 
asszony illata”-ban Oszkárt érő alakítást nyújtanak az illatokra épülő drámában.

sZerZŐ: GerŐ András 

A hajó illata

A hajó is nőnemű, nem engedhetjük meg, hogy kellemetlen szagot árasz-
szon pusztán azért, mert nem vagyunk képesek feltárni és megszüntetni az 
okokat. A nyitvahagyott ablakon befolyó víztől nedves matrac nagy barátja 
a penésznek. A ragasztott műanyag felületek mögött kicsapódó pára kisebb 
gombatelepnek is helyet adhat, de a szellőző csövekben is képesek nem 
kívánt élő orgazmusok tenyészni. 

A fahajó nehezen kiszáradó részei  farontó gombák, élőskö-
dő bogarak pusztító igyekezetét mutathatják jellegzetes ápo-
rodott szagukkal, elfedve a fa természetes illatát.

Mit tehetünk? nekem a zuhanyfülke padlóösszefolyójából 
a bilgébe vezető csőbe költözött be valami ocsmány rothadt 

59 TARTALOM



MÛhELY · technika · informatika · ötlet

büdös barna dzsungelmoha, amivel évek óta eredménytelenül harcolok, 
de kipusztítani nem voltam képes.

A téma szakértőjéhez, Tóth Csabához fordultam, aki azon túl, hogy 
a révfülöpi vitorlázás mindenki által elismert támasza, professzionális bűz-
elűző. eszközeivel képes ózont előállítani, ami ismereteink szerint az egyik 
legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, ami a vízben lévő mikroorganiz-
musoktól függően 600-3000-szer hatékonyabb fertőtlenítő hatású, mint 
a klór. ha kapcsolatba kerül bármiféle mikroorganizmussal, mint például 
baktériumokkal, vírusokkal, penésszel, gombával, szagot okozó elemekkel, 

vagy oldott oxidálható ásványi anyagokkal, akkor egyszerűen megsem-
misíti azt, vagy csapadék formájában oxidálja és ezáltal kiszűrhetővé teszi. 
Az oxidálási folyamat az ózonnal olyan eredményes, hogy a mikroorganiz-
musok nem tudnak immunitást felépíteni, nem úgy, mint ahogy a hagyo-
mányos vegyszerekkel előfordulhat.

Mielőtt a hajóhoz értünk volna elpanaszoltam, hogy az autómból kép-
telen vagyok kiszellőztetni a korábbi dohányzós tulaj kellemetlen emlé-
két. Csaba csak annyit kért, hogy indítsam el a szellőzést, beindította 
a légbefúvó szerű eszközét, bezártuk az ajtókat és elmentünk kávéz-
ni. Megtudtam, hogy azért ez a technológia megfelelő ismereteket és 
komoly odafigyelést igényel, mert az ózonból kiváló un. naszcensz oxigén 
igen reaktív, többek között az ezüstöt is durván letámadja ezért nem csak 
a szerves orgazmusokra veszélyes. Mire visszatértünk, az autóból a szagok 
eltüntek olyannyira, hogy semmilyen szag nincs, pedig azért a bőrkárpit 
illatát szívesen megtartottam volna. de valamit valamiért. 

A hajó már nagyobb falatnak bizonyult, a kütyüt különböző helyekre 
pozicionálva érzékelhetően hatékonynak bizonyult, A matracokon, alátét-
deszkákon megtelepedett penészfoltok kifehéredtek, másnap a porszívó 
el is tüntette a nyomukat. A lefolyócsőben lévő gombatelep kipusztult, 
semmilyen illat nem érződik a fürdőben.

A tavaszi nagy hajótakarítás során érdemes igénybe venni ezt a remek 
szolgáltatást, különösen azért, mert egy szagtalan hajóban a nő illa-
ta is jobban érvényesül. ha kérdésetek lenne, keressétek Csabát a 06 30 
6068919-es telefonszámon! (x)

a tavaszi nagy hajóta-
karítás során érdemes 
igénybe venni ezt a remek 
szoLgáLtatást, küLönö-
sen azért, mert egy szag-
taLan hajóban a nő iLLa-
ta is jobban érvényesüL.
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MÁJUS
DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB

2016.05.13. Lampionos strandparti Balatongyörök, strand www.balatongyorok.hu
2016.05.13–05.16. Fenyővirágzás Fesztivál Balatonfenyves, Kultúrtér, Zenepavilon www.balatonfenyvesen.hu
2016.05.13–05.14. Mcdonald’s BringaMánia Tour de Balaton Balatonföldvár, Keleti strand www.tourdebalaton.hu
2016.05.13–05.16. Pönkösd Gyenesdiáson Gyenesdiás, Községháza, horgásztanya www.gyenesdias.info.hu
2016.05.13–05.16. Pünkösdi vigasságok hévíz, deák tér www.heviz.hu
2016.05.13–05.16. Balatoni szezonnyitó siófok, Több helyszínen www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.05.13–05.15. sOMOGyBABOd OFF-rOAd somogybabod, www.somogybabod.com
2016.05.13–05.15. nemzetközi hobbi Foci Turné és nemzetközi 

strandkézilabda Fesztivál 
vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu

2016.05.14. Falunap Balatonfenyves, Ifjúsági Tábor www.balatonfenyvesen.hu
2016.05.14. MCdOnALds BrInGAMánIA Balatonföldvár www.tourdebalaton.hu
2016.05.14. Tolnay László emlékverseny Balatonfüred, Balaton www.byc.hu
2016.05.14. Pünkösdi malom ünnep Csopak, Plul-malom www.csopak.hu
2016.05.14. Pünkösdi vásári forgatag Felsőörs, Civilház www.felsoors.hu
2016.05.14. emlékhelyek napja Keszthely, helikon Kastélymúzeum www.helikonkastely.hu
2016.05.14. Paloznaki kórus pünkösdi hangversenye Paloznak, római katolikus templom www.paloznak.hu
2016.05.14. nyitott Balaton – Májusi szöszmötölés – 

 denevérek éve a Levendula házban
Tihany, Levendula ház Látogatóközpont www.bfnp.hu

2016.05.14–05.15. Tanúhegyek Teljesítménytúra Badacsonytördemic, Faluház udvara www.bthe.hu
2016.05.14–05.15. TAvAsZI ZsOnGás Balatonalmádi, www.balaton-almadi.hu 
2016.05.14–05.16. xx. MéTAFesZTIváL Balatonboglár, urányi jános sport  

és szabadidő Központ
www.helyiertek.hu;  
www.metafesztival.eu
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2016.05.14–05.15. III. Concourse’d elegance Balatonfüred, Tagore sétány www.balatonfured.hu
2016.05.14–05.25. szépkezű Györökiek Kiállítása Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési ház www.balatongyorok.hu
2016.05.14–05.16. PünKösdI sZeZOnnyITó nAPOK Balatongyörök , Bertha Bulcsu Művelődési 

ház
www.balatongyorok.hu

2016.05.14–05.15. xIII. Tátorján Fesztivál Balatonkenese www.hellobalaton.eu
2016.05.14–05.15. Fehér-partok Pünkösdje Balatonvilágos, rendezvénypark www.balatonvilagos.hu
2016.05.14–05.15. InTersPOrT KesZTheLyI KILOMéTereK FuTó-

verseny / PünKösd KesZTheLyen
Keszthely, Fő tér www.kesdzthelyikilometerek.hu

2016.05.14–05.15. Pünkösdi Pálinka Piknik Tihany, Akasztó domb www.tihany.hu
2016.05.15. Falu és gyermeknap ábrahámhegy, Tűzoltópark www.abrahamhegy.hu
2016.05.15. Pünkösdi eljegyzés Badacsonytomaj-Badacsony, Bazalttemplom, 

rózsakő
www.badacsony.com

2016.05.15–06.25. népzene és néptánc találkozó ábrahámhegy, Községi strand www.abrahamhegy.hu
2016.05.15–05.16. várfesztivál szigliget, vár www.szigliget.hu

2016.05.16. nemzeti Bor Maraton Balatonfüred, Kisfaludy színpad, vitorlás tér www.balatonfured.hu
2016.05.16. Pünkösdi díjugrató Lovas, Milleniumi Park www.lovas.hu
2016.05.21. Teszedd – Madarak és Fák napja Balatongyörök, szépkilátó www.balatongyorok.hu
2016.05.21. ZAMárdI FŐZŐverseny és sZeZOnnyITó Zamárdi www.zamardi.hu
2016.05.21. európai Geoparkok hete – vetítés a világ  

unesCO Geoparkjairól és geofoglalkozás
Tihany, Levendula ház Látogatóközpont www.bfnp.hu

2016.05.21–05.22. vII. OrsZáGOs FenG shuI és eZOTerIKus TA-
LáLKOZó

Fonyód, városi Kulturális Központ www.fonyodifengshuigaleria.hu

2016.05.22. szentháromság búcsú és szeretetlakoma Balatongyörök, Becehegyi kápolna www.balatongyorok.hu
2016.05.22. Biológiai sokféleség napja Gyenesdiás, nagymező www.bfnp.hu
2016.05.22. európai nemzeti parkok napja – Családi kerékpá-

rozás a rómaiak nyomában
hévíz, hévízi-tótól délre eső parkoló www.bfnp.hu

2016.05.23–05.27. Tapintható kiállítás a vakok és Gyengénlátók  
somogy Megyei egyesülete siófoki Kistérségi 
Csoportja szervezésében

siófok, KIKK előcsarnok www.kulturkozpont-siofok.hu
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AZ eGyesüLeT neM TITKOLT CéLjA, hOGy hAGyOMányTereMTŐ eseMényT hOZZOn 
LéTre, AMeLy neMCsAK A KörnyéKBeLI BOrKedveLŐKeT CsALjA AZ IMPOZáns heLy-
sZínre. A séTáLó KósTOLó ALKALMávAL 21 KIáLLíTó – MeLyeK KöZöTT MeGTALáLhA-
TóAK A CsOPAKI Kódex és A BALATOnI Kör eGyesüLeTeK Is – TöBB, MInT 100 BOráT 
LeheT MeGKósTOLnI. 

Rizling Generáció
május 14 • Hotel Füred spa & ConFerenCe
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2016.05.24. európai nemzeti parkok napja –  

séta a Pele ösvényen
Csopak, BfnPI parkja, Pele körút interaktív tan-
ösvény

www.bfnp.hu

2016.05.25. európai Geoparkok hete –barlangos 
geofoglalkozás a Bakony–Balaton Geopark 
nyugati Kapujában

Tapolca, Tapolcai-tavasbarlang www.bfnp.hu

2016.05.27–06.08. Fotókiállítás Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési ház www.balatongyorok.hu
2016.05.28. Alsóörsi színes csokor, Falunk napja Alsóörs, Faluközpont www.alsoors.hu
2016.05.28. Kiállítás megnyitó Alsóörs, Törökház www.alsoors.hu
2016.05.28. európai Geoparkok hete –Kedvezményes alap 

túra a Csodabogyós-barlangban
Balatonederics, Csodabogyós-barlang  
bázisépülete

www.bfnp.hu

2016.05.28. ultramaraton futóverseny Balatonfüred, kerékpárút
2016.05.28. Magyar nemzeti Parkok hete és európai 

Geoparkok – Geofoglalkozás családoknak 
a Lóczy-barlangnál

Balatonfüred, Lóczy-barlang bejárata (öreg-
hegyi út vége) 

www.bfnp.hu

2016.05.28. várOsI GyerMeKnAP, POLGárrá FOGAdás Fonyód, vigadó tér, Fonyódi Panoráma strand www.fonyod.hu
2016.05.28. szarvasbőgő európabajnokság Keszthely, helikon Kastélymúzeum vadászati 

Múzeuma
www.helikonkastely.hu

2016.05.28–05.29. németh István emlékverseny Balatonfüred www.byc.hu
2016.05.28–05.29. hősök napja Tapolca, volt Csobánc laktanya www.tapolcatamasimk.hu

2016.05.29. Gyereknap Alsóörs, Merse Leader Kultúrpark www.alsoors.hu
2016.05.29. európai Geoparkok hete és Gyereknap – Kedvez-

ményes alap túra a Csodabogyós-barlangban
Balatonederics, Csodabogyós-barlang  
bázisépülete

www.bfnp.hu

2016.05.29. Gyermeknap Balatonfenyves, Kultúrtér, Zenepavilon www.balatonfenyvesen.hu
2016.05.29. városi Gyereknap Balatonfüred, Kovászna park www.balatonfured.hu
2016.05.29. Gyermeknap Balatongyörök, jüngling Zoltán Közösségi ház www.balatongyorok.hu
2016.05.29. Gyermeknap Balatonkenese, városháza előtti tér www.hellobalaton.eu
2016.05.29. Gyereknap Felsőörs, Civilház www.felsoors.hu
2016.05.29. Gyereknap Tihany, hajóállomás
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nezdei Kézfogó A túra névadója – a gyógyító erejéről híres – nezdepuszta. A helyi legenda szerint 
annak idején valójában Koppány vezért nem is négyelték föl, hanem az elesett somogyi herceget valahol 
a nezde-hegyen helyezték örök nyugalomra, s lelke ma is itt „bolyong”. ennek emlékére szoborparkot hoz-
tak létre, ahol a túrázók Koppány vezér szobrának kezét megérintve, erőt kapnak a túra utolsó szakaszához.
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2016.05.29. Magyar nemzeti Parkok hete – Tájház látogatás vörs, Tájház www.bfnp.hu
2016.05.30. Pajtás hajó megemlékezés Balatonfüred, Tagore sétány www.balatonfured.hu
2016.05.31. Magyar nemzeti Parkok hete –  

A  Levendula ház  látogatása
Tihany, Levendula ház Látogatóközpont www.bfnp.hu

2016.06.01. Magyar nemzeti Parkok hete – Geofoglalkozás 
csoportoknak a hegyestű Geológiai Bemutató-
helyen

Monoszló, hegyestű Geológiai Bemutatóhely www.bfnp.hu

2016.06.02. Magyar nemzeti Parkok hete – A patak lakói Csopak, BfnPI parkja, Pele körút interaktív tan-
ösvény

www.bfnp.hu

2016.06.03. halász judit koncert Balatonfüred, Balaton szabadidő és  
Konferencia Központ

www.vaszaryvilla.hu

2016.06.03. írás és kép – kiállítás megnyitó Balatonfüred, vaszary Galéria www.vaszaryvilla.hu
2016.06.03–06.15. simándy 100 –  Kiállítás  simándy józsef 

operaánekes emlékére
Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési ház www.balatongyorok.hu

2016.06.03–06.05. xxII. Latinovits Zoltán Országos vers és  
Prózamondó Találkozó

Balatonszemes, szabadság utca 1. www.szemesimuvhaz.hu

2016.06.03–06.05. KesZTheLy várOs nAPjA Keszthely, Fő tér www.keszthely.hu
2016.06.03–06.05. TOur de PeLsO siófok www.tourdepelso.hu 

2016.06.04. nemzeti összetartozás napja Balatonfüred, Kovászna Park www.balatonfured.hu
2016.06.04. hárOMLáBú FesZTIváL Balatongyörök , szépkilátó www.balatongyorok.hu
2016.06.04. KárPáT-MedenCeI hALFŐZŐverseny Balatonszárszó, Csukás színház, Fesztivál tér www.balatonszarszo.hu
2016.06.04. vII. Családi nap a varázshangok az egészségért 

egyesület szervezésében
Gyenesdiás, nagymező www.gyenesdias.info.hu

2016.06.04. Környezetvédelmi világnap –  
Látogatás a diás-szigetre

Keszthely-Fenékpuszta, vönöczky schnek  
jakab kutatóház

www.bfnp.hu

2016.06.04. PIrOsKeresZT TúrA vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2016.06.04. xxIII. sTrAnd és sZeZOnnyITó ünnePséG vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
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A BALATOnI reGIOnáLIs TdM sZöveTséG 2016. évBen újrA MeGhIrdeTTe A „BALATOn FAGyIjA” PáLyáZATOT. AZ APró öTLeTKénT MeGvALósuLó 
BALATOn FAGyIjA KIeMeLT MédIAFIGyeLMeT KAPOTT, AZ eLMúLT KéT évBen. A nyerTes FAGyLALTOZóK, 2014 óTA A BALATOnMárIAFürdŐI FLOrIdA 
FAGyLALTOZó és 2015 óTA A BALATOnFöLdvárI KárPáTI FAGyIZó IGAZI TurIsTA ZArándOKheLLyé váLT. A verseny CéLjA A KLAssZIKus és hAGyOMá-
nyOs jó MInŐséGű KéZMűves FAGyLALT néPsZerűsíTése.  A BALATOnMárIAFürdŐI FLOrIdA FAGyIZó nyerTe A 2016-Os év BALATOn FAGyIjA CíMeT.

Vulkánok ajándéka a 2016-os év Balaton fagyija!
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2016.06.04. európai Geoparkok hete – Geotúra az év  

Földtani értékéhez a Bakony–Balaton 
Geoparkban Alsóörsön

Alsóörs, Művelődési ház és Könyvtár www.bfnp.hu

2016.06.04. Magyar nemzeti Parkok hete  –  
Látogatás a diás-szigetre 

Kis-Balaton, vönöczky schnek jakab Kutatóház www.bfnp.hu

2016.06.04–06.05. Kéknyelű virágzás ünnepe –  
Bortriatlon II. állomása

Badacsony, pincék www.badacsony.com

2016.06.05. Magyar nemzeti Parkok hete –  
2 medencét 1 csapásra geotúra

Mindszentkálla, rom.kat.templom www.bfnp.hu

2016.06.08. Geofoglalkozás csoportoknak  
a Lóczy-barlangnál 

Balatonfüred, Lóczy-barlang www.bfnp.hu

2016.06.08–06.12. harley davidson Open road Fest Alsóörs, Pelso Kemping www.openroadfest.hu
2016.06.09. hévízi-tó túra hévíz, hévízgyógyfürdő, főbejárat www.bfnp.hu

2016.06.09–06.12. Bor- Könyv – jazz 87. ünnepi Könyvhét és 15. 
Gyermekkönyv napok

Balatonfüred, jókai Mór emlékház,  
vaszary Galéria, Bor utca

www.balatonfured.hu

2016.06.09–06.12. valóra váltott egészség – minden amire a test-
nek és a léleknek szüksége van

Balatongyörök , jüngling Zoltán Közösségi ház www.balatongyorok.hu

a programok helyszínére való eljutásunk is nyújthat élményt, kedvünk szerint utazgathatunk az északi és 
a déli part települései között, és még a pénztárcánkat sem kell nagyon megterhelnünk.
a legkedvezőbb áron válthatunk hajó-vonat kombinált jegyeket felnőtt, gyermek, családi kategóriában, vagy akár csoportos változatban is. 
a kiválasztott napokon korlátlanul használhatjuk őket menetrend szerinti hajós és vonatos utazásokra.
a balaton mix jegyet a Nyitott balaton akciók alatt (2016. május 1-16.) kétféle időtartamra lehet kiváltani. a 7 napos változat 2 szabadon 
választott nap helyett 3 napig, a 3 napos változatot pedig 1 szabadon választott nap helyett 2 napig lehet felhasználni, amik a kiválasztott na-
pokon 0-24 óráig jogosítanak korlátlan számú díjmentes utazásra a balaton körüli vasútvonalakon és a tavon átkelő hajójáratokon.
idén is érdemes tehát már májusban célba venni a balaton régiót, hogy felejthetetlen élményekkel feltöltődve élvezhessenek egy kellemes 
tavaszi üdülést a tóparton.

hogyan közlekedjünk a Balatonon?
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