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VERSENYBESZÁMOLÓK
2016 máJus

hétfő kedd szerda Csütörtök péntek szombat Vasárnap

25 26 27 28 29 30 1

2
Soling eb  
Traunsee (Ausztria),  
2016. május 2–5.

3 4 5 6
xx. Burgmann 
– atom Kupa 
Balatonfüred, 2016. 
május 6–8. 

7
évadnyitó do-Q-Ment nagydíjról Balatonfüred, 2016. május 7. 
évadnyitó do-Q-Ment nagydíj Balatonfüred, 2016. május 7. 
tókerülő Modellvitorlás túraverseny Orfű, 2016. május 7. 

8
Seeooc Kupa – 
délkelet-európai nyílt 
optimist Kupa palic 
(szerbia), 2016. május 5–8. 

9 10
laser Standard vB 
mexikó, 2016. május 
10–18.

11 12 13
Finn Masters vB, 
Torbole (Olaszország),  
2016. május 13–20. 

14
Fertő tavi évadnyitó – Bettelheim vilmos emlékverseny 
2016. május 14–15.
35. pünkösdi regatta Balatonföldvár, 2016. május 14–16. 
dolesch iván emlékverseny Balatonföldváron, 2016. május 14–16.

15

16 17 18 19 20
BurJe cup Izola 
(szlovénia), 2016. 
május 20–22.

21
Schuller Kupa Fonyód, 2016. május 21.
hyc kupa Balatonfüred, 2016. május 21–22.
iv. rudi trans Bavaria 32 & 37 & open négykezes  
WeSt vitorlásverseny Balatonlelle, 2016. május 21.

22

23 24 25 26
420-as 
osztrák 
Bajnokság 
podersdorf 
(Ausztria), 
2016. május 
26–29.

27 28
németh istván emlékverseny Balatonfüred, 2016. május 28–29.
Staplecare orvos-gyógyszerész Kupa és Surgicare 
nagydíj Balatonkenese, 2016. május 28.
ix. építész – KéSZ regatta Balatonlelle, 2016. május 28.
eurowind Kupa Alsóörs, 2016. május 28–29.

29
Mihálkovics Kupa Tihany, 
2016. május 29. 

30 31 1 2 3 4 5
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FOTó: LAser sTAndArd VB – JLdIGITALmedIA.neT

deboti vitorlás hétvége hámori-tó, miskolc-Lillafüred, 2016. június 11–12. 
csoki Kupa Balatonföldváron, 2016. június 17–19. 
idén is go West! Kupa Tihany, 2016. június 10. 
tramontana-Sennebogen Kupa Balatonfüred, 2016. június 11. 
rio 2016
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A hAgyománynAk számító vitorlA-
bontó ünnepség, vAlAmint A bAlAton 
megkoszorúzásA Az évAdnyitó do-Q-ment 
nAgydíj rAjtjA előtt 2016. május 7-én
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VERSENYEK · soling eB

Forrás: MVSZ

Soling EB

A versenynap napos szép idővel és halasz-
tással kezdődött. Másfél óra várakozás 

után aztán vontára kötötték a mezőnyt, és 
a menet elindult a tó északi végébe, hátha 
ott több szél van. A kellemes napsütés ekkor 
hirtelen télies időjárásra váltott: eső, jégeső, 

néhány percre megerősödő, majd újra telje-
sen leálló szél tette próbára a mezőnyt. Az 
átvonuló záporfelhők szélén fújó pöffös szél-
re azonban nem lehetett pályát tűzni, így 
mindenki átázva-átfázva várta a csodát.

A nap a pályán egyértelműen Litkey 

Farkasé és csapatáé volt. Gyönyörű, egyen-
letes, okos vitorlázással nyerték meg a napi 
első és második futamot. A harmadikban 
a rajt után egy büntetőforduló miatt kissé 
lemaradtak, de az első bójánál már az ötö-
dik hely köré küzdötték fel magukat, s bár 

Rendkívül szoros küzdelemben Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett Litkey Farkas  
csapata az ausztriai Traunsee-n zajló Európa-bajnokságon. A magyarok pont-
egyenlôséggel végeztek a második helyen, az Európa-bajnok osztrák hajó a sza-
bályoknak megfelelôen azért került összesítésben az élre, mert két futamgyôzelem 
mellett két második helye volt, míg Litkeyék két futamgyôzelem mellett egy máso-
dik helyet szereztek. A Varjas Sándor irányította másik magyar hajó Európa-bajnoki 
bronzérmet kapott, miután az összesítésben harmadik kanadai hajó mögött a negye-
dik helyen végeztek.

Soling Európa-BajnokSág, VégErEdMény
AUT-114 Christian Binder – Christian Feichtinger – klaus kratochwill: 26 pont, 2 futamgyôzelem, 2 második hely
HUN-11 litkey Farkas – joó kristóf – oroszlán gábor: 26 pont, 2 futamgyôzelem, 1 második hely
CAN-225 peter Hall – Steve lacey – William Hall: 28 pont
HUN-1 Varjas Sándor – kovácsi lászló – Meretei gábor: 50 pont
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VERSENYEK · soling eB

a vezető osztrák hajót nem tudták befogni, 
végül a Varjas-féle másik magyar hajót meg-
előzve a második helyen végeztek. Varjasék 
szintén jól mentek, egy második, egy negye-
dik és egy harmadik hellyel megmutatták, 
hogy stabilan a legjobbak közé tartoznak.

A csütörtöki zárónapon kiderült az ég, és 
megindult a várva várt északi termikus szél, 

amely a nap folyamán 7-10 csomóval fújt. 
A holtversenyben álló magyar és osztrák hajó 
egyike sem tudott egyenletesen jól vitorláz-
ni. Litkeyék a hetedik futamban egy hatodik 
hellyel kezdtek, és hat pont előnyt szereztek 
a 12. helyre érő osztrákok előtt. A nyolca-
dik futamban a magyar hajó hibázott az első 
szakaszban, és három-négy helyet veszítve 

elmaradt az élbolytól, Christian Binderék 
viszont megnyerték a futamot. Hiába ért be 
a magyar hajó a negyedik helyre, az utolsó, 
döntő futam előtt az összesítésben két pont-
tal az osztrákok vezettek.

Az utolsó futamban Litkeyék csak a har-
madik helyet tudták megszerezni, míg 
a hazai hajó megint elsőnek futott be. •

7 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Laser standard VB

Május közepén rendezték a Laser Standard hajóosztály idei világbajnokságát 
Mexikóban, a tavalyi évi világbajnokságon szerezte meg hazánknak az olimpiai 
indulás jogát hajóosztályában Tomai Balázs (Pufi) az MVM SE Laser vitorlázója.
Forrás: dr. ugron gáspár gábor, MVSZ // Fotó: jldigitalMedia.net

laser Standard VB

Az idei VB-n az első és a második ver-
senynapon is két-két futamot ren-

deztek 12-16 csomós szélben, Pufi a 112 fős 
mezőnyben, amely két csoportban verseny-
zett a selejtező futamok során, az első ver-
senynapon csoportjában egy 7. és egy 27. 
futamhelyezéssel összetettben a 34. helyen 
várta a folytatást. A második versenyna-
pon az első futamban 21. helyezésével egy 
tőle elvárható helyet futott, a második futa-
ma azonban nem sikerült ilyen jól, bera-
gadt a rajtnál, nem tudott eléggé tisztázni és 
a 40. helyen végzett. A két versenynap után 
összetettben a 43. helyen állt. 

A világbajnokságon a Vadnai testvérek 
is rajtvonalhoz álltak, az eslő 4 selejtező 

futam után Vadnai Jonatán a 65., Vadnai 
Benjámin a 72. helyen állt.

A korábbi világbajnoksághoz képest idén 
újdonság, hogy 8 selejtező futamot tar-
tottak, ezek összetett eredménye alap-
ján kerültek a versenyzők az Arany vagy 
az Ezüst csoportba, ahol további 6 döntő 
futam során mérkőzött meg egymással 
a mezőny.

A három magyar versenyző a selejtezők 
alapján a középmezőnybe került egymástól 
néhány pontnyi távolságra, de egyik vitorlá-
zó sem került a mezőny első felébe. Tomai 
Balázs 52. helyen bejutott az Arany csoport-
ba, Vadnai Benjamin 57. helyezésével éppen 
hogy kicsúszott, és első helyről kezdhet-

te a döntő futamokat az Ezüst csoportban. 
Öccse Jonatán két hellyel mögötte 59. lett, 
vagyis ő az Ezüst csoportban a harmadik 
helyre került.

Az utolsó két selejtezőn Tomai Balázs 18., 
majd 34. lett. Vadnai Benjamin 28. és 11. 
helyekkel zárkózott feljebb, míg Vadnai 
Jonatánnak kifejezetten jó napja volt, és 
még többet javított összetett pozícióján 13. 
és 16. helyezéseivel.

A döntő futamok után Tomai Balázs az 
Arany csoportba, az 55. helyen végzett. 
Vadnai Benjamin az Ezüst csoportban 
a második helyet szerezte meg, míg Vadnai 
Jonatán szintén az ezüst csoportban a 10. 
helyen fejezte be a versenyt. •

a telJeS eredMényliSta videó napló
playlist
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VERSENYEK · Laser standard VB

A Miami Világkupa verseny, a Las 
Palmasi Európa-bajnokság és 
a Palma de Mallorcán rendezett 
EUROSAF verseny után a mexi-
kói világbajnokság volt a magyar 
laseresek közötti olimpiai válogatózás 
utolsó állomása. Az első három ese-
ményen egyaránt Vadnai Benjamin 
végzett a legelőrébb, mindannyiszor 
Vadnai Jonatán volt a második és 
Tomai Balázs a harmadik. A négy 
verseny összesített eredménye döntötte 
el, hogy melyikük vehet részt a Riói 
Olimpián.

9 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Vadnai Benjamin az ötödik vitorlázó olimpikonunk

Forrás: MVSZ

Ezzel eldőlt, hogy vitorlázás sportágban Berecz Zsombor, Érdi 
Mári, Gádorfalvi Áron és Cholnoky Sára mellett Vadnai Benjamin 
képviseli Magyarországot a riói olimpián.

Olimpikonná válása egy hosszú, még 2014-ben elhatározott 
és a résztvevő felekkel és egyesületeikkel is alaposan egyeztetett 
és elfogadott válogatási rendszer eredménye.

Vadnai Benjamin idén lesz 21 éves. Kétszeres utánpótlás korosztá-
lyos világ-, és egyszeres Európa-bajnok. Napjaink egyik legtehetsé-
gesebb, leggyorsabban fejlődő magyar vitorlázója. 

Laser Standard osztályban lesz a legnépesebb mezőny az olimpi-
án, 46 nemzet vitorlázói küzdenek meg egymással. Köztük Vadnai 
Benjamin lesz az egyik legfiatalabb résztvevő. •

Mexikóban véget ért az olimpiai Laser Standard világbajnokság, és 
ezzel lezárult a magyar versenyzôk közötti négyversenyes olimpi-
ai válogató sorozat, amelyet Vadnai Benjamin a Balatonfüredi Yacht 
Club (BYC) versenyzôje nyert meg öccse Vadnai Jonatán és Tomai 
Balázs elôtt.

Vadnai Benjamin az ötödik  
vitorlázó olimpikonunk

Ha érdekli a válogatás rendszerével kap-
csolatos írásunk, kattintson és olvassa el 
a Pufi megírta cím cikkünket
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eredMényeK

VERSENYEK · németh István emlékverseny

Forrás: ByC

a nyári Mikulás nyerte a dragonosok 
németh istván emlékversenyét
Az idei évben – 13. alkalommal – a Balatonfüredi Yacht Club által megrendezésre 
kerülô Németh István Emlékversenyen 7 Dragon mérte össze tudását. A hagyo-
mányt ápolva, a résztvevôk az egyesület híres dragonosa, Németh István mun-
kássága és eredményei elôtt tisztelegtek.

A regatta első napján a 10:30-kor raj-
tolt hajókat gyenge keleti szél fogadta, 

amely a második futam végére felszívódott. 
A Böröcz Bence vezette versenyrendező-
ség az első két sikeres futamot követően 
a bizonytalan körülmények miatt, kétsze-
ri pályamódosítást eszközölve, a harma-
dik futamot már kicsit erősebb, délkeleties 
szélben tudta megrendezni. Partra érkezést 
követően a versenyzőket paprikás krumpli 
várta a BYC féltető alatt.

Vasárnap reggel bíztató keletiben raj-
tolt a 7 fős mezőny, azonban a leálló szél 

miatt az első szakasz felénél érvénytelení-
teni kellett a futamot. A vízi- majd parti 
halasztást követően dél körül döntött úgy 
a Versenyrendezőség, hogy újra vízre viszi 
a versenyzőket az északkeleti 8-10 csomós 
szélben. A szél nem volt kitartó, először 
6-7 majd 4 csomóra csökkent, így az utol-
só futamban pályamódosítással csökkentet-
ték a második kör hosszát és egy kis frissü-
léssel sikerült abszolválni a 4. futamot.

A mostani verseny a két év múlva – 
2018. május végén – a Balatonfüred előtti 
vizeken zajló Dragon Európa-bajnokság 

felkészülési versenyeként került megren-
dezésre, amelyen a Balatonfüredi Yacht 
Club nagy hangsúlyt fektetett az osztály 
előírásainak betartására, a versenyzők 
megismerésére.

A rendező egyesület, korábbi sikeres nem-
zetközi versenyeinek mintájára, az osztállyal 
együttműködve célzott felkészülési progra-
mot hirdetett, ezért jövőre is hasonló idő-
pontban tervezik lebonyolítani a Németh 
István Emlékversenyt, amelyen az ideiénél 
jóval több Dragon részvételét várják. •

pdF

A verseny győztese egy évig 
őrizheti a Németh István 
vándordíjat.
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VERSENYEK · németh István emlékverseny

A dragon fahajók balatoni története 1955-ig 
nyúlik vissza, amikor megépült az első, a Triton, 
amellyel a mai napig versenyeznek. A következő 
években, a balatonfüredi hajógyárban folyama-
tosan készültek a fahajók, 1972-re már harminc 
dragon vitorlázott a Balatonon. miután az osztály 
elvesztette olimpiai státuszát, nem készítettek 
több fahajót magyarországon, és emiatt a flotta 
népszerűsége is lankadni kezdett. Az újabb fel-
lendülés az 1990-es években következett, amikor 
megkezdődött az első műanyag dragonok hazai 
gyártása, szintén a balatonfüredi hajógyárban. 
Azóta a hajóosztály töretlenül fejlődik, az éven-
te szép számú résztvevővel zajló Országos 
Bajnokságok és egyéb események mellett nem-
zetközi versenyek rendezése is zajlik a Balatonon.

Fiatal korában hajóépítést tanult a hajógyárban, 
nyaranta pedig többféle hajón matrózkodott, pl. 
menckheim Báró, Talizmán. A háború után a sok 
névváltoztatáson átment vitorlás klubokban 
(Balatonfüredi sport Club, Balatonfüredi hajózási 
sport egyesület, Balatonfüredi Vasutas és hajós 
sportkör) sportfelelős volt. mindeközben star 
osztályban – főleg Fekete Józseffel – ered-
ményesen vitorlázott, válogatott kerettag is 
volt. később dragonozott is, majd a nemere 
II-vel 1951, 1953 és 1955-ben (társaival együtt) 
kékszalagot nyert. Az 1955-ös versenyen felállí-
tott pályacsúcsát 57 évig nem sikerült megdön-
teni. Az 1953-ban Olsztynban rendezett nem-
zetközi versenyen kísérő, 1955-ben Londonban 
az Iyru közgyűlés magyarországi delegáltja. 
1952-56 között az Országos Társadalom Vitorlás 
szövetség elnöke, majd az mVsZ elnökségi tagja. 
munkás éveinek utolsó szakaszában a hajógyár 
sporthajó üzemének vezetője volt. A magyar 
Vitorlás szövetség örökös tiszteletbeli tagja (1992). 
Forrás: dulin Jenő – A magyar vitorlázás története

Németh István

Dragon
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VERSENYEK · Fertő Tavi évadnyitó

A Soproni Építôk Sk. rendezésében lezajlott a Fertô Tavi Évadnyitó verseny, 
ami nevében a fertô tavi vitorlázás egyik kiemelkedô alakjának, Bettelheim 
Vilmosnak is emléket állít. 

Fertô Tavi évadnyitó  
Bettelheim Vilmos Emlékverseny

A zászlófelvonást követően szombaton és 
vasárnap is 2-2 futamot rendezve a ter-

vezett négy futamot hiánytalanul sikerült 
teljesíteni élénk, jellemzően északnyugati, 
4-5 Bft erősségű szélben. A kalóz és finn 
osztályokon kívül optimistben versenyeztek 
a résztvevők, akiknek a két nap alatt jutott 
az esőből és a napsütésből is. Külön öröm 
minden fertői vitorlázó számára, hogy az 
optimistes versenyzők létszáma 11 főre nőtt, 
immár figyelemre méltó létszámú mezőnyt 
alkotnak.

Az élénk szélnek köszönhetően borulások-
kal tarkított versenyen kalózban a Kámán 
Tamás – Kámán László (FVE) páros, 
finnben Varga Tamás (SÉP), optimistben 
Domonkos Gergő (SÉP) állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára. •
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VERSENYEK · Fertő Tavi évadnyitó

aZ ünnEpélyES MEgnyiTó Során  
a HagyoMányoknak MEgFElElôEn 
a 2015. éVi kalóZ FErTô Bajnok 
EgySég (gMainEr iSTVán – kô 
TaMáS) MEgkoSZorúZTák a TaVaT.
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VERSENYEK · Beszámoló a schuller kupáról

A Fonyódi Vitorlás Egyesület és a Fonyódi Kormoránok társszervezésében került 
megrendezésre az idei Schuller Kupa, amely a hagyományos májusi – YS I-III és 
összevont jolle osztályok részére rendezett – túraversenyen túl magába foglalta 
a 11m OD osztály ranglista pályaversenyét is.

Beszámoló a Schuller kupáról

Szombat reggel kiváló élénk É-i szél 
várta a nevezett 33 egységet, ami-

kor kihajóztak a Fonyód előtti vízterületre, 
majd pontban 10 h-kor elrajtolt a mezőny. 
A túraverseny 1. bójája Badacsony alatt 
helyezkedett el, amit kreuzban pillana-
tok alatt elértek a versenyzők, ezután 
Ábrahámhegy felé vették az irányt. Ekkor 
fokozatosan gyengülni kezdett a szél, min-
denki készítette a spinakkereket, várva az 
Ábrahámhegy-Boglár szakaszt. Itt viszont 
megtréfálta a mezőny nagy részét az időjá-
rás, mivel az É-i szél teljesen leállt, a kiala-
kult lavórba pedig előszőr Ny-i, később 
DNY-i szellő kezdett leterjedni. A boglá-
ri bója után így Fonyód felé egy hosszú 
kreuz szakaszt kellett teljesíteni. Hosszút, 
mert a szélben nagy lyukak voltak, amibe 

szinte mindenki beragadt hosszabb-rövi-
debb időre.

A 11 méteresek is ennek estek áldozatul, 
ugyanis egy jó futamot lebonyolítottak 
a kifújt É-i szélben, de ezután a forgo-
lódó szellőben már nem sikerült pályát 
tűzni nekik.

A program a parton korai vacsorá-
val folytatódott, amit a csodás fekvésű 
Gyöngyhalász Étterem biztosított szá-
munkra. Itt kitűnő kétfogásos vacsorát 
kaptunk, kifogástalan kiszolgálással, ele-
gánsan szervírozva. A díjkiosztót igazán 
vidám hangulatban várták a csapatok, 
ahol a dobogós helyezettek díjaik mellé 
Somlai borokat kaptak. A díjkiosztó vége 
volt az éjszakába nyúló borozgatós beszél-
getés kezdete…

Forrás: FVE // Fotó: andrewleiner.com eredMényeK
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VERSENYEK · 420-as Osztrák Bajnokság

A fertô-tavi Podersdorf adott otthont az idei 420-as Osztrák Bajnokságnak 
(ÖSTM), amely a magyarok számára is válogató-verseny volt, így 14 magyar 
hajó 4 hazai klub színeiben állt rajthoz a 36 hajós mezônyben. A verseny az idei 
második állomása volt a négy versenybôl álló osztrák-magyar „SailCentrop” 
kupasorozatnak, melybôl két versenyt a Balatonon (Kereked Kupa, BYC kupa), 
és két versenyt a Fertô-tavon (ÖSTM és Spring Cup) rendeznek, viszonylag népes 
35-45 hajós 420-as mezônyökben.
Szerzô: Weöres Botond // Fotó: www.ycpodersdorf.at

420-as osztrák Bajnokság

A 8 futamból álló többnyire közép szeles ÖSTM 
osztrák bajnokságon, a magyarok közül a legjob-

ban a Wolf Szabolcs–Csébfalvi András páros végzett 
a Kereked Vitorlás Klubból, akik összetettben a 4-ik 
helyen végeztek. Nemzetköziben a lányok közül pedig 
Formanek Liza–Kalmár Luca páros a Spratacusból 
a második lett a verseny abszolút győztese – és más nem-
zetközi versenyeken is elismert – Kohlendorfer-Puxkandl 
női páros mögött.

Legközelebbi osztrák-magyar visszavágóra a SailCentop 
sorozaton felül Balatonfüreden megrendezésre kerülő 
420-as Európa Bajnokságon lesz lehetőség. •

végeredmény
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VERSENYEK · 420-as Osztrák Bajnokság

a Magyar CSapaTok  
ZöMMEl idén állTak FEl/öSSZE
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VERSENYEK · Tramontana-sennebogen kupa

Továbbra is a 2015-ben kibôvült és teljesen megújult Hajógyári Kikötô ad otthont 
az egyre népszerûbb versenynek. Az errôl szóló megállapodást Michael Seiferling 
úr a Hajógyári Kikötô ügyvezetô igazgatója és Wonke Péter úr a Tramontana 
Yacht Club Egyesület elnöke a héten írta alá. A 4 évre szóló együttmûködési meg-
állapodás alapján az Egyesület továbbra is a megszokott színvonalon rendezheti 
a versenyt, melyben továbbra is biztos partner a Hajógyári Kikötô.

Forrás: Wonke péter

Tramontana-Sennebogen kupa

újaBB 4 éVig BiZTo-
San lESZ TraMonTana-
SEnnEBogEn kupa.

A Tramontana hajóval, legénységével és az 
egyesülettel régi kapcsolatunk van. A hajó 

közel 20 éve áll a kikötőben. A Tramontana-
Sennebogen kupa kapcsán 6 éves együttmű-
ködés van mögöttünk. Az elmúlt 6 év sikere 
alapján döntöttünk úgy, hogy újabb 4 évre 
támogatjuk a versenyt. – mondta a megál-
lapodás aláírása kapcsán Seiferling úr, aki 
egyben a Sennebogen cégcsoport magyaror-
szági cégének a vezetője is. 

Külön rangot ad az eseménynek, 
hogy a Tramontana-Sennebogen 
kupa az Összevont Cirkáló osztály 
éves bajnoksági sorozatának egyik 
futama, valamint a Regina Kupa 
túrafutama is egyben.

Egy hónap múlva, 2016. június 11-én, 
szombaton 10 órakor lesz az idei verseny 
rajtja (az időpontot jó, ha már most min-
denki bejegyzi a naptárába). A szervezők 
mintegy 50-60 egységet várnak a regattára

A rendezők már péntek este várják a neve-
zőket a Balaton egyik legmodernebb és leg-
nagyobb kikötőjében. •

versenykiírás
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VERSENYEK · Idén is Go West! kupa

Tavaly rendeztük meg elôször a Go West! Kupát, amelynek az ötlete ere-
detileg a Keszthely-Kenese Szóló versenyzôitôl származik. A Szóló rajtjához 
ugyanis sokkal érdekesebb és izgalmasabb egy szervezett verseny kerete-
in belül levitorlázni, mint magányosan „leszállítani” a hajót. A rajt ennek 
megfelelôen a Tihany Rév vonalától keletre (a THE vitorláskikötô elôtt), a befu-
tó pedig a keszthelyi Phoenix Marina elôtti vízterületen lesz.
Forrás: Flaar performance Sailing

Szóló elôtt négykezes
Idén is Go West! kupa

A Go West! Kupa négykezes verseny, 
tehát kétfős egységek indulhatnak. 

Így garantáltan marad még erejük a szó-
lóvitorlázóknak a másnapi igen ember-
próbáló menetre. Szintén a másnapi 
megmérettetés miatt a Go West! rajtja 
a szokásosnál korábban lesz, reggel 8.00-
kor. Így biztosítható, hogy még gyenge 
szél esetén is időben leérnek a hajók, és 
a skippereknek lesz elég idejük pihenni, 
felkészülni.

A versenyzők biztonsága érdekében a szer-
vezők előírják minden nevezett egység 
számára a verseny időpontjában érvényes 
Balatonhelp előfizetést (www.balatonhelp.
hu), amely az elmúlt években a szóló ver-
senyzés kötelező kelléke volt. A verseny élő 
közvetítését a Snewisport LIVE tracking 
biztosítja.

A verseny rangját emeli, hogy ez lesz az 
idén debütáló 8M Open Grand Prix máso-
dik futama. A verseny két kategória számá-

ra nyitott – ezek megegyeznek a Keszthely-
Kenese Szóló kategóriáival, azaz 8 méteres 
és 10 méteres nyitott kategóriában lehet 
indulni.

A Go West! Kupa versenyrendezője Varga 
Bálint, szervezője a Flaar Kft., akiknek 
a munkáját és a versenyt a Magyar Suzuki 
Zrt. támogatja. •

verSenyKiíráS
19 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
http://flaar.eu/index.php/magyar/esemenyek/go-west-kupa-2016.06.10./


 VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS • VERSENYKIÍRÁS

VERSENYEK · Idén is Go West! kupa

8M Open Grand Prix
A 8M Open GP kategória első ver-
senye a Tolnay Kálmán emlék-
verseny volt, amit a Varga Lajos-
Scharf Máté kettős a Nelson 
Flottalízing nevű Flaar 26RR hajó-
val nyert meg Hajdú Balázs és 
Hajdú Gergő előtt, akik a Narvál 
nevű P26-ossal versenyeztek. 
A harmadik helyre Fazekas László 
és Benedict András ért be a Kolibri 
nevű Flaar 26-ossal. A verseny-
sorozat következő – a Go West! 
Kupát követő állomásai az aláb-
biak: Keszthely-Kenese Szóló, 
Kékszalag, Novofer-Kereked 
Négykezes Kupa, egy éjszakai 
Keleti-medence kör, és a TBS 
Nagydíj. A 8M Open GP értéke-
lésében a TBS Nagydíj a legna-
gyobb súlyú, amit a Keszthely-
Kenese Szóló követ 0,6-os szorzó-
val. Az összes többi verseny, illetve 
az éjszakai edzés 0,4-es szorzót 
kapott. Befutási sorrendben 20-tól 
egyesével csökkenő pontot kap-
nak a befutók, amely pontszá-
mok alapján az év végére alakul 
ki az éves ranglista.
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VERSENYKIíRáS · Csoki kupa

A Spartacus Vitorlás Egylet immár hagyományos ifiversenyét az idén júni-
us 17-19. között rendezik meg Balatonföldváron. A 420-as, az ifi és a serdülô 
Cadet, valamint Optimist vitorlázókat várják a regattára, amely 420-as hajó-
osztályban utánpótlás ranglista versenynek is számít.
Forrás: Spartacus Vitorlás Egylet 

Csoki kupa, idén hatodszor, 
Balatonföldváron!

A kilenc futam mindegyikét egy-egy 
finomságokat gyártó cég támogat-

ja, a futamgyőztesek különdíjait is ők 
adják. Érdekes színfoltja a versenynek 
a futamok közti szünetben felkereshető 
csokihajó, és a délutáni parti programok 

is mindig szolgálnak meglepetéssel. Az 
elsődleges persze minden évben az ese-
mény sportértéke: erre jó példa, hogy 
évek óta száz fölötti az induló hazai 
és külföldi Optimist vitorlázók száma. 
Optimistben külön érdekesség, hogy az 

idei OB is Földváron lesz, a Csoki Kupa 
tehát kiváló alkalom lesz a vízterület, 
a helyi viszonyok még alaposabb megis-
merésére.

Ha nyári szünidő, akkor tehát idén is 
Csoki Kupa Földváron! •

Versenyprogram
pdF
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VERSENYKIíRáS· deboti Vitorlás hétvége

A Deboti Vitorlás Sportegyesület a Bükk hegység szívében található Hámori 
tavon rendezi meg a Hunguest Hotels Palota Lillafüred – Deboti Vitorlás 
Hétvége elnevezésû eseményét.
Forrás: deboti Vitorlás Sportegyesület

Hunguest Hotels palota lilafüred –  

deboti Vitorlás Hétvége

A Laser, és Optimist versenyzők szá-
mára meghirdetett verseny első nap-

ján (szombaton) maximum 4 futam kerül 
lebonyolításra a versenykiírás szerinti „A” 
(up and down) „B” (régi típusú olimpiai) 
pályán. A Laser, és Optimist osztályok I-III. 
helyezettjei díjazásban részesülnek.

A vasárnapi napon a Hámori-tó Zöld sza-
lagjának elnyeréséért szállnak vízre a ver-
senyzők egy túra verseny keretében. Az 
abszolút sorrendben első versenyző nyeri el 
a Hámori-tó Zöld szalagját. Az abszolút sor-
rend mellett a Laser, és Optimist osztályok 

I-III. helyezettjei is díjazásban részesülnek.
A verseny mellett a hétvége kíváló kikap-

csolódási lehetőség is a kísérőknek és a ver-
senyzőknek egyaránt.  Egyedülálló panorá-
ma várja mind a versenyzőket, mind a hoz-
zátartozókat. A szálloda közvetlen közelében 
található a kikötő, így vízen halasztás nincs. 

A nézők közvetlen közelből, a tó hosszan-
ti vonalában elhelyezkedő erdővel árnyékolt 
sétányról követhetik a versenyt. A szeren-
csések szobájuk ablakából figyelhetik a tavi 
történéseket.

Számos kiegészítő programra ad lehetősé-
get a környék. Rövid sétával megközelíthe-
tő Függőkert, Anna-barlang, István-barlang 
Lillafüredi vízesés, Kisvasút, és a Hámori-
tó. További konkrét lehetőségekért érdemes 
a szervezőket keresni, illetve további kedv-
csináló képek találhatóak a Palotaszálló 
honlapján. •

Vitorlázás luxus  
környezetben

verSenyKiíráS
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KéKszalag 2016 

extra
KéKszalag 2016 

extra
Idén JúLIus 14-én, A hAGyOmányOknAk meGFeLeLŐen 
9 órAkOr dördüL eL AZ AZ áGyú A BALATOnFüredI 
móLón, AmeLy A 48. kéksZALAG ersTe WOrLd nAGydíJ 
rAJTJáT JeLZI. A LeGIsmerTeBB mAGyAr VITOrLásVer-
seny eGyúTTAL európA LeGhOssZABB és LeGnépeseBB 
reGATTáJA Is: A sZerVeZŐk körüLBeLüL hATsZáZ résZT-
VeVŐ hAJórA, mInTeGy hárOmeZer VITOrLáZórA sZá-
míTAnAk, AkIk köZöTT AZ eLmúLT éVekheZ képesT 
A küLFöLdIek sZámA JeLenTŐsen nŐheT.
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MEGLEPETÉS

KéKszalag 2016 

HatSzáz RéSztVEVőt, MINDEN EDDIGINél 
több KülfölDIt VáRNaK balatONfüREDRE

TeLJes sAJTó
AnyAG

A verseny egyik újdonsága lesz, hogy okostelefonon, a magyar fejlesztésű kwindoo 
nevű alkalmazás segítségével minden hajó útja folyamatosan nyomon követhető lesz. 
Az erste World az alkalmazást kihasználva játékra invitálja a résztvevőket és  kékszalag 
iránt érdeklődőket: virtuális értékpontokat lehet majd gyűjteni, s a legjobb eredményt 
elérő játékosok eljuthatnak a világ egyik legizgalmasabb vitorlás versenye, az extreme 
sailing series őszi versenyére, portugáliába.  de a játék mellett majd támogatást is lehet 
gyűjteni az applikációval a megtett kilóméterek alapján.

kállay András, az erste prémium, World és private Banking Igazgatóság veze-
tője elmondta, hogy az erste World a több száz célba érő csapat teljesítmé-
nyét rendhagyó módon készül megünnepelni, ezért a csapatok és a nézőkö-
zönség egyaránt különleges meglepetésre számíthatnak a befutónál. 

Tavaly a Magyar Vitorlás Szövetség megálla-
podást kötött Európa két másik nagy tókerü-
lő versenye, a Genfi-tavi Bol d’Or Mirabaud 
és a Garda-tavon zajló Centomiglia szerve-
zőivel arról, hogy kölcsönösen segítik egy-
más vitorlázóinak eljutását ezekre a verse-
nyekre. „Ezért a 48. Kékszalag Erste World 
Nagydíjon hajókat bocsátunk külföldi verse-
nyeket promotáló csapatok rendelkezésére, és 
a „Team Kékszalag „ is indul mindkét külföldi 
versenyen. Ezen felül folyamatosan kommuni-
káljuk a legfontosabb információkat a balatoni 
versenyről. Ennek eredményeképpen a tavalyi 
12 külföldi nevezettel szemben idén 25 hatá-
ron túlról érkezett csapatra számítok” – mond-
ta Holczhauser András, a Magyar Vitorlás 
Szövetség főtitkára

játék
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A Verseny eLŐTTI héTVéGe sZOmBATJán 
kerüL sOr A „BemeLeGíTŐ” reGATTánAk 
Is TekInTheTŐ Fehér sZALAG Versenyre, 
AmeLyeT A LeGeséLyeseBB CsApATOk hAJó-
Ik BeáLLíTásárA, seBesséGük FeLmérésére 
hAsZnáLnAk. A Fehér sZALAGOn küLön 
VersenyT FuTnAk A BALATOn LeGpATI-
násABB, kLAssZIkus VITOrLásAI: köZTük 
A TöBB mInT öTVen éVen áT A TókerüLés 
IdŐrekOrdJáT TArTó nemere II., A BALATOn 
LeGIdŐseBB, TöBB mInT sZáZ éVes hAJó-
JA, A kIshAmIs és A LeGTöBB kéksZALAGOT 
nyerT TrAmOnTAnA.

A Kékszalag rajtja, július 14-én csütörtökön, 9.00 órakor 
lesz, amikor a Balatonfüred és Zamárdi közötti  mintegy hét 
kilométeres rajtvonalon sorakoznak majd fel a résztvevők. 
A távot 48 óra alatt kell teljesíteni. A jelenlegi abszolút idő-
rekordot a Fifty-Fifty nevű kétárbocos, kéttestű, magyar fej-
lesztésű hajó tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másod-
perc alatt teljesítette a Balatonfüred-Balatonkenese-Keszthely-
Balatonfüred távot.

tERMéSzEtESEN NEMcSaK  
az abSzOlút VERSENYbEN 
OSztaNaK DíjaKat, HaNEM 
MINDEN HajóOSztálYbaN 
MEGVíVNaK a HElYEzéSEKéRt

szokták a kékszalagot a new york maraton futóver-
senyhez hasonlítani: profik és amatőrök ugyanazon 
a pályán, együtt versenyeznek, ám a célba érés 
mindenki számára győzelmet és rendkívüli sport-
teljesítményt jelent.

Fehér Szalag

profik&amatőrök

7:13:57
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ESélYlatOlGató
eGy hónAppAL A Verseny rAJTJA eLŐTT TeLJes érTékű eséLyLATOLGATóT írnI Lehe-
TeTLen. A kéksZALAG ABsZOLúT GyŐZeLem eLérése sOk CsApAT áLmA. AkIk úJOnnAn 
épüLT VAGy FrIssen ImpOrTáLT hAJóVAL TöreksZenek AZ eLsŐséGre, AZOk eGy résZe 
méG nem IsmerT, VAGy Akár mAGA A hAJó sInCs ILyenkOr méG késZen. A meGLéVŐ, 
IsmerT, GyŐZeLemre képes dArABOk kIseBB-nAGyOBB áTALAkíTásAIT Is JórésZT méG 
hOmáLy FedI ILyenkOr, TuLAJdOnOsAIk TITkOLóZnAk. nem uTOLsósOrBAn pedIG 
érkeZheT Versenyképes küLFöLdI kIhíVó Is. TAVALy sVáJCI CsApAT GyŐZöTT, 2010-
Ben eGy némeT hAJó és kOrmányOsA VITTe eL A páLmáT. Idén A 48. kéksZALAG ersTe 
WOrLd nAGydíJ A sZOkásOsnáL Is IZGALmAsABB VersenGésT hOZhAT AZ ABsZOLúT 
eLsŐséGeT ILLeTŐen. A TöBBTesTű hAJók GyŐZeLme sZInTe TeLJesen BIZTOs, ŐkeT 
CsAk nAGyOn exTrém körüLmények eseTén LeheT LeGyŐZnI, merT sZámuk eGyre 
nŐ, és eGyre JOBBAn VITOrLáZnAk.

Forrás: MVSZ
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Az esélyesek számba vételekor az élre kívánkozik a kétszeres győztes és rekordtartó Fifty-Fifty, Józsa 
márton hajója. A teljesen magyar tervezésű és kivitelű (pauger Carbon), sőt egészen egyedi ötlet 
alapján (paulovits dénes) épített, két, a testekre állított árboccal vitorlázó katamarán. Az ötvenlábas 
Fifty-Fifty 2012-ben – szinte az első vízreszállása alkalmával – gyenge szélben is azonnal megdöntöt-

te a nemere II. 57 éves időrekordját, majd ebből a legközelebbi alkalommal, 2014-ben immár jó szélben újabb 3 és fél órát faragott le. Jelenleg 7 óra 
13 perc 57 másodperccel tartja a kékszalag-rekordot. A csapat továbbra is nagy esélyese a versenynek. Tavaly a jórészt gyenge szélben a svájci safram 
legyőzte ugyan, de a többiek akkor is, a neki kedvezőtlen szélben is mögé szorultak. ha sokat lesz mérsékelt vagy közepes szél, feltehetően verhetet-
lenek lesznek. ha teljesen megáll a szél, majd épp hogy fújni kezd, a kisebb, könnyebb ellenfelek esélye nagyot nő. Az esélyeiket növeli, hogy Józsa 
mártont volt olimpikon, sokszoros magyar bajnokokból álló összeszokott csapat segíti, akik a feladatok hatékony megosztását a Wild Joe hatvanlábas 
offshore versenyhajón már évek óta gyakorolják.

fIftY-fIftY

Idén május közepéig még nem láttuk versenyezni a balato-
ni nagyhajós futamokon a tizenegyszeres Kékszalag-győztes 
Litkey Farkast és csapatát. De van most már győzelemre esé-
lyes többtestű hajója. 2015-ben egy Décision 35-öst, az egykor 
Banque Populaire, majd Artemis néven versenyzett hajót vásá-
rolták meg a Balatonra. A Décision 35-ös a Genfi-tó sikertí-
pusa. Rendre ilyen hajók nyerik az ottani tókerülőt a Bol d’Or 
Mirabaud-t. 2015-ben az első nyolc hajó volt ilyen típusú a ver-
senyen, ott legyőzve a Saframot is, akik aztán diadalmaskod-
tak a Kékszalagon. A 2009-ben épült Artemis a legfiatalabb az 
osztályában. 2015-ben a Soling osztályban kétszeres világbajnok 
Litkey Farkast és csapatát balszerencse érte a hajó hazahozatala-
kor. Egy a parkolóban figyelmetlenül kanyargó kamionos miatt 
eltört a hajó árboca. A karbon profilt a Pauger Carbon műhely-
ben ugyan egy hét alatt rendbe hozták, de ez a hét komoly kése-
delmet jelentett a megismerésére rendelkezésre álló rövid időből. 

ha erős szél fúj a pálya nagy részén, akkor a GC32 típusú szárnyalásra képes 
uszonnyal hajózó rsm-dTm hungary katamarán gyorsabb lehet náluk, ahogy 
azt Vándor róberték a kenese-keszthely rekord elhódításával bizonyították. Van 
erős szélre rövidebb, gyengére hosszabb árbocuk, és így gyenge szélben nem 
lesznek akkora hátrányban a nagyobb ellenállást jelentő ívelt uszonnyal, mint 
korábban. sokat edzettek, és képesek tartósan a víz felett reptetni a hajót, ha 
erős a szél. sokak szerint a Balatonon a hagyományos többtestűek esélyesebbek, 
mert a kékszalagon ritkán fúj az egész vízterületen erős szél. márpedig a GC-32-
es foilos, vagyis kellő felhajtóerő esetén a szél alatti hajótestet szárnyashajó mód-
jára is a víz felszíne fölé emelő ívelt uszonnyal vitorlá-
zó kéttestű. ám ha a felhajtóerő kevés, olyankor a tel-
jes terjedelmében víz alá merülő különleges uszony 
ellenállása nagyobb a hagyományosnál, vagyis fékezi 
a hajót.

RSM-DtM HuNGaRY – Gc32 Cellum – Décision 35
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Nagy R. Attiláék az SL33-as katamaránnal bő két éve hajtanak a Balatonon és 
egyre gyorsulnak, több balatoni versenyt megnyertek. Maga a hajó, a Black Jack 
szerzett már a Kékszalagon második, velük a fedélzeten harmadik helyet, és eddi-
gi meneteihez képest is van benne még sebességpotenciál. Nagy reményeik első-
sorban gyenge szélben lehetnek a mindösszesen 750 kilós hajóval.

ExtRéM 
40-ESEK
2010-ben már rajtoltak a Balatonon 
extreme 40 típusú katamaránok, 
ráadásul olyan világsztárok kormány-
zásával, mint roland és Andreas 
hagara vagy mitch Booth. éppen 
csak szél nem fújt akkora, hogy érvé-
nyesíthessék sebességfölényüket, 
és legyőzte őket egy kisebb, köny-
nyebb Ventilo 28-as, a naturAqua, 
a szintén sokszoros világbajnok 
német roland Gaebler kormányzá-
sával. most két hajó is magyar tulaj-
donba került és a Balatonra költö-
zött. ehhez feltehetően hozzájárult 
az is, hogy az évek óta zajló extreme 
sailing series versenysorozaton ezt 
a típust a GC32-esre váltották, és 
a használthajópiacon aránylag ked-
vező áron jelentek meg ezek az 
amúgy méregdrága rohanógépek. 
A tavaszi balatoni versenyeken két 
csapat kergette egymást extreme 
40-ek fedélzetén, amelyeket dr. 
kaiser kristóf illetve rauschenberger 
miklós kormányzott. utóbbi szá-
mos alkalommal hajtott a kékszalag 
győzelemre az egytestű korszakban 
a principessa Libera csapatát vezet-
ve, majd még akkor is, amikor már 
a többtestű hajók uralkodtak az élen. 
most már ő is katamaránozik.

Van egy kisebb katamarán, egy Ventilo 28-as is a Balatonon. A korábban Gemini névre hallgató, idén 
rapidophenként versenyző hajót idén is az egyik legtapasztaltabb magyar katamarános Váradi-szabó János 
kormányozza majd, de a rövidebb vízvonalú kisebb hajónak csak nagyon gyenge szélben lehet esélye 
a nagyobb többtestűekkel szemben. Ők is erre számítanak, amit a tavaly meghosszabított árboc és megnö-
velt vitorlafelület is bizonyít. Győzelmi potenciáljukat idén is bizonyították már az évadnyitó megnyerésével. 
Igaz azon a versenyen előttük vitorlázott kaiser kristóf csapata, de egy pályajelet hibásan kerültek, és a futa-
muk érvénytelen lett. A rapidophen lényegében olyan, mint a 2010-ben győztes naturAqua.

blacK jacK – Sl33

RAPiDoPhen – Ventilo 28

Talán idén is rajthoz áll a 2010-es győztes, amelyet 2014-ben – amikor a Fifty-Fifty 
új rekordot futott – Andreas hagara kormányzott a második helyre. érdekesség, 
hogy azon az erősszeles kékszalagon a siófok-keszthely távot, amely szakaszon 
az élmezőnynek a legkedvezőbb irányból és erővel fújt a szél, nem a Fifty-Fifty 
vagy a szigligeti-öbölben végig szárnyaló rsm dTm hungary volt a leggyorsabb, 
hanem a naturAqua.

NatuRaqua – VENtIlO 28
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nem pusZTán A küLFöLdrŐL érkeZŐ eLLenFeLekre keLL 
GOndOLnI. A kéksZALAG A TeLJes mAGyAr VITOrLáséLe-
TeT FeJLŐdésre serkenTI. sZámOs hAJó épüLT A mAGyAr 
hAJóépíTŐ műheLyekBen kIFeJeZeTTen AZérT, hOGy 
A kéksZALAGOT meGnyerJe. eZZeL A hAJóépíTés, A mesTerek 
FeJLŐdéséT Is FOLyAmATOsAn ösZTökéLI A nAGy Tókerü-
LŐ. A pAuGer CArBOn műheLyBen késZüLŐBen VAn A FIFTy-
FIFTy kIsTesTVére, kICsIT röVIdeBB TesTekkeL, de hAsOnLó-
An A TesTeken áLLó kéT árBOCCAL, könnyeBB kIVITeLBen 
és sZámOs Apró módOsíTássAL, úJíTássAL. elKéSZül-e 
idŐBen, Milyen legénySéggel verSenyeZ MaJd, 
éS neKiK Mennyi ideJüK leSZ a KülönlegeS haJó-
val edZeni Még a raJt elŐtt? éS vaJon Még hol 
reJtŐZiK, KéSZül Még MáS eSélyeS Kihívó? eZek 
meGsZOkOTT, és ILyenkOr, BŐ eGy hónAppAL Verseny eLŐTT 
meGVáLAsZOLhATATLAn kérdések.

Ők az élmezőny, a krém, de a Kékszalagon idén is több, mint 500 olyan hajó is részt vesz, 
akiknek nincs esélyük az abszolút győzelemre. Ám ők is szerezhetnek érmet, kupát, hiszen 
a Kékszalgon több, mint harminc hajóosztályban és kategóriában hirdetnek eredményt, 
a szépszámú különdíjakról nem is szólva.

Az egytestűeknek szinte semmi esélyük 
a jobb többtestűek ellen, de azért érde-
kes lesz a küzdelmük, hiszen 2014-ben 
a raffica Libera is megdöntötte az ősöreg 
nemere rekordot, és többen javítanák 
meg az ő csúcsukat is. Idén is nagy harc 
várható a két balatoni Libera, a raffica és 
a principessa, illetve az átalakított, felújí-
tott, kikönnyített, sokszoros győztes Lisa 
között.

Fekete lovak
hA kéksZALAG, AkkOr sOhA ne 
FeLedkeZZünk meG A méG nem 
IsmerT, nem LáTOTT eséLyesekrŐL!

EGYtEStű HajóK
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35. pünkösdi regatta

A szervezők beszámolója
raffica beszámolója
regatta a Tortuga fedélzetéről

máJus 14-16 köZöTT hárOm nApOn áT TArTOTT A BALATOn eGyIk LeGnépsZerűBB nAGyhA-
Jós Versenye A TVsk áLTAL rendeZeTT pünkösdI reGATTA. népsZerűséGének OkA, eGyrésZT 
hOGy sOkOLdALú VITOrLáZóTudásT IGényeL A kéT hOssZABB TáVú TúrAFuTAm köZé ILLesZ-
TeTT páLyAVersennyeL TArkíTOTT 3 nAp, másrésZT pedIG A TeLJes meZŐny eGy heLyen éJsZA-
káZIk A kesZTheLyI yAChTkIköTŐBen, íGy A sZámOs TALáLkOZás, sZeZOn IndíTó BesZéLGeTés 
Terepe Is A FuTAmOk uTánI pArTI éLeT.

A hOssZú héTVéGe A pünkösd JeGyéBen TeLT, íGy hIáBA 
VOLT hIdeG Is, meG néhA TúL sOk sZéL VAGy eseTLeG 
TúL sOk esŐ, AZérT VíZresZáLLTunk. 

Az első napi pálya a helly hansen kupa, azaz 
a Balatonföldvár-keszthely táv, melyet vasárnap 
a keszthely hanse kupa követett, pünkösd hétfőn pedig 
a hajók a keszthely-ábrahámhegy pályán vitorláztak.  pálya kOLLmAnn András

fOtóK

FOrrás: TVsk // FOTó: kOLLmAnn András
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Helly Hansen Kupa

Zűrös rajt

Az előjelek nem voltak túl kedvezőek 2016-ban sem. A szervezők már előre fogták a fejüket a beígért hideg-
front és eső láttán, hiszen 2015-ben is jó 70 hajóval kevesebb nevezett a méltán kedvelt 3 napos versenyre. 
A hangulat és az idő akkor is sokkal jobb lett, mint amit remélni lehetett és ez most is így volt.

Az első napon borús, szemerkélő vagy ritkásan hulló esőben 
indult a mezőny a Földvár előtti rajtvonal felé. Az esős, felhős 
napon igazi öröm volt látni a közel 200 hajót a rajtvonal mögött 
sorakozni. A 10 órás rajtot követően a mezőny szokásos módon 
eloszlott a déli és az északi part között, a közepes erősségű dny-i 
szélben éles menet és enyhe cirkálás várta a versenyzőket. A déli 
parton nagyobb hullámok, az északin gyakoribb gyengülések 
nehezítették a vitorlázók döntéseit. A 3 napos verseny első napi 
futama negyedik éve a helly hansen kupa, melynek fő kérdése, 
hogy ki ér be először keszthelyre. mivel igen szép katamarános 
mezőny sorakozott fel a rajtvonalon, a szél ismeretében nem volt 
meglepő, hogy a dobogóra csak többtestűek fértek fel. Az első 
a Team Quantum sails lett rauschenberger miklós kormányzásá-
val, a célt 3:13 perc alatt érték el, mely a második legjobb futási 
idő az elmúlt 4 évben. Ők nyerték a helly hansen által felajánlott 
csiszolt üvegvitorlást, az első nap fődíját. A versenyzők szépen 
teljesítették a távot annak ellenére, hogy a derékhad komoly eső-
függönnyel találkozott a táv fele környékén. délutánra ugyanak-
kor kisütött a nap és a vendéglátás összes szépségét élvezhettük 
a keszthelyi yacht kikötőben.

A második nap halasztással indult, az eső és az erős szél miatt. A meteo-
rológia gyengülő szelet jelzett, mellyel ki is futott délután a versenyren-
dezőség, nyomában a több mint 150 hajóval. A rajtot megzavarta, hogy 
az egyik 25-ös Jolle a rajteljárás során felborult, a rupert csapata pedig 
azonnal a segítségükre sietett, ám az ezzel járó sziréna valószínűleg 
megzavarta a versenyzőket, így fordulhatott elő, hogy többen is korán 
rajtoltak. A versenyrendezőség egyéni visszahívást rendelt el, ám sajnos 
később (a parton) kiderült, hogy nem minden korai rajtos hajót tudtak 
azonosítani, így a futamot a versenybíróság egyhangú döntéssel töröl-
te. A mezőny ezt nem tudva, teljesítette a kihívást jelentő közepesen 
erős szélben és napsütésben a futamot keszthely–szentmihálydomb–
Zalatorkolat–keszthely távon, szép spinakkeres és cirkáló szakaszokkal. 
Az eredményhirdetés során az első és második nap kiemelt eredményei 
mellett a 2015-ös pünkösdi regatta osztályonkénti díjait is átadták.

Első nap

Második nap

EREDMéNYEK
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Csodás vitorlázószél
Harmadik nap

pünkösd hétfőjén a mezőny gyenge, de szép napsütéses 
időben vett búcsút keszthelytől. A rendezők rövidített 
pályát írtak ki, a mezőny keszthelytől ábrahámhegyig 
futott. Az eleinte gyenge szelet a szigligeti öbölben már-
már menetrendszerinti erősödés váltotta fel, többen még 
a raumos menetben is reffeltek. ezen a napon a nyugati 
csücsök végén a déli partot választók jártak rosszabbul, 
egy leállás miatt jelentős hátrányba kerültek. A szép napos 
idő és a csodás vitorlázószél feledtette a viszonylagos 
hideget, a mezőny nagy része 2-3 óra alatt befutott, első-
ként pedig a másik extreme40 csapat, az extreme sailing 
Team ért célba.
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FOrrás: rAFFICA sAILInG TeAm

AhOGy mInden éVBen, Idén Is BeneVeZeTT CsApATunk A pünkösdI reGATTárA. eZ A Verseny 
nAGyOn FOnTOs nekünk hIsZ A küLFöLdI TókerüLŐ Versenyek eLŐTT eZ A hárOmnApOs meG-

méreTTeTés IGAZI próBATéTeL, FOnTOs résZe A FeLkésZüLésünknek. pénTeken máJus 13.-án 
déLuTán keZdeTT GyüLekeZnI A CsApAT A BALATOnFüredI hAJóGyárI kIköTŐBen. áTnéZTük 

A hAJóT, kIJAVíTOTTuk AmIT méG keLLeTT és késŐ déLuTán VíZre dAruZTuk A rAFFICáT.

A verseny első napján, reggel hét-órakor találkoztunk a hajónál, 
bepakoltuk a vitorlákat és elindultunk a rajthoz. A rajtvonal nekünk 
Balatonföldváron a parthoz közelebb eső területen volt, innen rajtol-
tak a katamaránok és a Liberák. A rajtvonalnál erősödő szél és hullámos 
víz várt ránk. Az előrejelzés nem biztatott minket jó idővel erre a három 
napra, ennek ellenére a rajtzónában közel 190 hajó jelent meg, ami kima-
gaslónak mondható az európai vízeken. A rajt előtt találkoztunk  és üdvö-
zöltük a Lisát, mely a télen teljesen megújult, megszépült, jó érzés volt 
látni ilyen kitünő állapotban.

A rajtnál kb 10-12 csomós alapszél volt 15-os ráfújásokkal nyugati irány-
ból. A déli part mellett lapolgatva haladtunk keszthely féle, mivel közép-
víz körül az északi part alatt már csökkenő szél látszott. Fonyódot elhagy-
va, szigliget felé északra vettük az irányt, bízva abban, hogy a keszthe-
lyi öbölbe érve a közben enyhén északiasodó szélben, pozitívan tudunk 

Raffica
35. Pünkösdi Regatta a fedélzetünkről

35 TARTALOM



36

majd menni a befutóra. ezt Zsolti jól ítélte meg, megint. :) Az öböl bejára-
tától egyenesen a befutóra tudtunk vitorlázni, ahol valamivel két óra után 
haladtunk át abszolult 4. helyen, az egytestű vitorlások között elsőként.

A regatta második napja, számunkra nyugodtan, pihenéssel telt. A meg-
érkező hidegfront olykor 30-40 csomós szelet hozott, melyben nem koc-
káztattuk hajónk épségét, így parton töltöttük a napot.

hétfő reggel a meteorológiai intézet észlelései alapján 0-2fok közöt-
ti hőmérsékletet mértek, megvallom ezt így is éreztük. reggel hét óra-
kor találkoztunk a kikötőben, kilenckor rajt. magunkra vettünk minden 
létezhető ruhát és elindultunk a vízre. Az öbölben nyugodt napsütéses 
idő volt, 5-7 csomós északnyugati szélben kezdtük a versenyt. Györök 
után a szél északira fordult és beerősödött, először a blisztert cseréltük 
140-es fok ra majd felment a 100-as fok és őrült vágtázásba kezdtünk 
az ábrahámhegynél lévő befutó irányába. pozitívabban nem is tudtunk 
volna haladni, az útvonalunkat mintha vonalzóval rajzolták volna meg, 

a sebeségünk pedig egészen 17,1 csomóig növekedett. A rugdalódzó 
szélben a trapéz-sor hol a víz alatt, hol pedig felette “utazott”………… 
nem igazán volt komfortos ebben a hőmérsékletben. mindezek ellené-
re csodálatos verseny volt, széllel ilyen sebességgel haladni, mindíg cso-
dálatos élmény, semmihez sem fogható. Az ábrahámhegyi befutónál 
abszolult 4. helyen, az egytestű vitorlások között elsőként futottunk be.

ezúton köszönjük a szervezőknek, ezt a csodálatos hétvégét, reménye-
ink szerint jövőre is eljövünk. •

hétfő reggel A meteoroló-
giAi intézet észlelései AlAp-
ján 0-2 fok közötti hőmér-
sékletet mértek, megvAllom 
ezt így is éreztük. mAgunkrA 
vettünk minden létezhető 
ruhát és elindultunk A vízre.
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Az előjelek nem voltAk 
túl kedvezőek 2016-bAn 
sem. A szervezők már 
előre fogták A fejüket 
A beígért hidegfront és 
eső láttán
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sZerZŐ: nAGy ATTILA – TOrTuGA // FOTO: musTAFA LásZLó – TOrTuGA

nem VAGyunk BABOnásAk, íGy pénTek 13-án AZ eLŐreJeLZésekeT FIGyeLemBe 
VéVe hármAn nekI InduLTunk BALATOnFöLdVárnAk, hOGy A TVsk sZerVeZé-

séBen sZOmBATOn keZdŐdŐ pünkösdI reGATTán résZT VeGyünk.

siófokot 12 óra után pár perccel hagytuk el reffelve és kis fock vitorlával. 
kiérve a nyílt vízre 10-12 csomós szélben, amely a csőből fújt, éles menet-
ben haladtunk öreg Tihany felé. Félúton kicsit kezdett erősödni a szél és 
30-32 csomós lökések közepette próbáltunk a Félsziget takarásába érni. 
egy zivatar közbe szólt és a csőből tombolt a 25-27 csomós szél, így hát-
szélbe ejtve 20 perc alatt kiértünk a szövibe. A Balaton teret nyert magá-
nak a kikötőben. Csak nem gyengült a szél, ezért pár dolgot szereltünk 
a hajón.

szombaton reggel korai kelést követően többen megindultunk a rajtvo-
nal felé. közepes, de erősödő szélben 80 perc alatt leértünk Balatonföldvár 
elé, ahol elkezdett gyülekezni a mezőny. kész taktikával cirkáltunk a rajt 
vonal környékén és vártuk a rajt procedúrát. szépen sikerült rajt után jobb 
csapáson indultunk előre. Az előrejelzések alapján északi part közelében 
terveztük Badacsonyt megközelíteni, elkerülvén az északi szél korbácsol-
ta hullámokat. révfülöp magasságában egy kisebb szélcsend után erősö-

tortuga
35. Pünkösdi Regatta ahogy mi éltük meg
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dött a szél és kellemes 6 csomós sebességgel haladtunk a györöki csúcs 
felé. keszthelyi öbölbe érve ismételten megállt a szél, minek köszönhe-
tően másfél órát álltunk. Becsületből vettük a kaput, de már időn túl. 
kollégáink finom vacsorával vártak és kényelmes ágyban aludhatunk.

Vasárnap időben érkeztünk a kikötóbe, de délig halasztás volt. A ren-
dezőség a rajtot fél kettőre hírdette meg. könnyebb ebéd után már 
génuával suhantunk ki az öbölbe. Jó alapszélben köröztünk a rajt vonal 
környékén, a 18-as csatorna gyengén volt csak hallható, 5 perces sziréna 
hangja el el csuklott. nem tűnt öt percnek és ismételten szirénára let-
tünk figyelmesek. miközben lobogtattunk a rajt vonaltól 100 méterre, 
a tömeg meglódult, én kérdőn néztem a többiekre és mondtam, hogy 
ez csak 1 perces, de mégis csak induljunk a többiek után.

kitekertük a génuát és irány a kápolna, ahol elég szépen manőverezve 
a többi sudár sport elé fordultunk. Többen a spi felhúzása mellett dön-
töttek, mi is készültünk, de a rohanó gépek már rendesen dőltek előt-
tünk, köszönhetően a forduló szélnek. A Zala torkolatánál a bóját is sike-
resen vettük az egyre erősödő szélben. reffelés nem sikerült valami jól 
és a mezőny meglépett. A cél vonal felől fújó szélben fetrengtünk – nem 
ismerjük még a hajót rendesen. A kaput véve elhangzott a három duda 
szó jelezvén a verseny végét. 

A rendezőség megóvta a futamot, két órás tárgyalás után az 
eredményhírdetés elején hideg zuhanyként ért minket a hír, hogy a mai 
futam törölve, mert 80 korai rajtos hajó volt. mint kiderült, a sziréna 
a ruppert volt aki egy bajba jutott jolléhez igyekezett, hogy a mentő-

mellény nélküli kényszerfürdőzőket kimentse. mivel sudár sport osz-
tályban 2015-ben harmadik helyen végeztünk, így színpadra állhattunk. 
kikötőben a buli jó volt és kellően levezette a mai napot.

hétfőn reggel kilenckor hátszeles rajtnak néztünk elébe. Jól időzítet-
tünk és a spi hamar a helyére került. hajót egyensúlyozva lehagytuk az 
osztályunk több hajóját. Az ettalonnal váltva egymást elől jót verseng-
tünk az ábrahámhegyi befutóig. Thétisszel szemben is sikerült megtarta-
nunk a 4-5 hajónyi előnyünket.

siófok felé Zánka magasságában kijutott még nekünk félórányi 30 
csomó környéki szél, minek köszönhetően négy óra után valamivel haza-
értünk. összeségében jó volt a pünkösdi regatta, ismét sokat tanul-
tunk.  •

Az eredményhírdetés elején 
hideg zuhAnyként ért min-
ket A hír, hogy A mAi futAm 
törölve, mert 80 korAi rAj-
tos hAjó volt. mint kiderült, 
A szirénA A ruppert volt Aki 
egy bAjbA jutott jolléhez 
igyekezett
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A Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében 2016. 
május 7-én került megrendezésre az Évadnyitó 
DO-Q-MENT Nagydíj. A hagyománynak számító 
vitorlabontó ünnepség, valamint a Balaton megko-
szorúzását követôen igen gyenge szélben rajtolt el 
a nevezett 150 hajó.
Szeretnék kitérni egy számomra fon-
tos osztályra, a Sudár Sportra. Tavalyi 
évben sikerült teljesítenünk a MVSZ által 
meghatározott követelményeket és 2016-
ban teljesértékû osztályként versenyez-
hetünk. 

Az Évadnyitó volt az elsô ranglista 
versenyünk melyre 8 hajóval érkez-
tünk. Gyenge szeles rajtot követôen töb-
ben délebbre Siófok felé húzódva, páran 
pedig az északi part közelében maradva 
közelítették meg az alsóörsi pályajelet. 

Szerzô: Nagy Attila – Tortuga // Fotó: Leopix – Szabó Leonard

Beszámoló az Évadnyitó 
DO-Q-MENT Nagydíjról

Hosszabb öszefoglaló a hagyomá-
nyos nagyhajós balatonfüredi vitor-
lás évadnyitó versenyről.
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A frissülô szélben ez déli taktika jobb-
nak bizonyult, de a zivatar felhôknek 
köszönhetôen a frissülés nem tartott 
sokáig. 
A tihanyi jelig éles menetben szin-

te változatlan maradt a sorrend, 
a kapu elhagyását követôen a Medgyesi 
Csaba kormányozta Semiramis tökéle-
tes spinnakerezéssel, 3 helyet javítva, 
a harmadik helyen futott be. A dobo-
gó második fokára Hainzmann Ákos 
a Bluebánat legénységével állhatott. 
Az Évadnyitót Thétisz nyerte, Bakonyi 
András és csapata legnagyobb örömére.
A Tortuga szemszögébôl érdekes és 

tanulságos volt a verseny. 9 nappal 
a verseny elôtt a hajót bedaruztuk, 
majd következett a várva várt új álló-
kötélzettel felszerelt árboc behelyezése. 
Vantnik rögzítése, meghúzása, forstag és 

a roller behelyezése majd a achterstag 
bekötés befejeztével az árbocot lekötöt-
tük a daruról és egy filmekbe illô jele-
net zajlott le. 9,4 méteres erôkar szép 
lassan dôl hátra felé, recsegés, ropogás 
és az árboc vízszintesen van. „Mi van 
a csavarral? Kiszakadt a deck?” – han-
goztak az aggodó kérdések. Szerencsére 
az árboc talpveret volt a gyengébb és 
a deck egyben maradt.
Mint kiderült, a forstag felsô terminálja 

nem volt rendesen megnyomva. Mindent 
lebontottunk, a talp verettel pedig 
indultam Budapestre, hogy megcsinál-

ják. Szerdára el is készült, csütörtökön 
pedig reggel már irány Siófok. Árbocot 
viszonylag gyorsan sikerült újra felsze-
relni és a daru ebéd után már emelte is 
a magasba. Szerencsénkre semmi nehéz-
ség nem adódott. Segítôtársaim (Botond 
a Black Jackrôl és Ádám a Vízügyi 
Sport Clubból) beállították az árbo-
cot, megfeszítettek mindent, amit kel-
lett és jöhetett volna a vitorla próba, de 
egy gyorsan közeledô zivatar keresztül 
húzta a számításainkat. 
Pénteken vitorlákat fel és irány 

Balatonfüred. Gyenge szél, de így is 2-3 

9,4 méteres erôkar 
szép lassan dôl hátra 
felé, recsegés, ropo-
gás és az árboc víz-
szintesen van. „Mi 
van a csavarral? 
Kiszakadt a deck?”
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csomóval haladtunk. Kormányt mint-
ha kicserélték volna, könnyen kezelhetô 
és a hajó nem húz semerre. A Team 
Black Jacknek köszönhetôen a Hajógyári 
Kikötô volt a célállomás. Érkezést 
követôen segíthettem a Black Jack daru-
zásában. 
Este a Sekliben a Sudár Sport osztály 

java összegyûlt és az ilyenkor szokásos 
ugratások közepette telt az este. 
Szombaton reggel 10 órakor vízre száll-

tunk és a szinte szélcsendben latolgat-
tuk mit és hogyan csináljunk a rajtnál. 
Északi bója közelében északnak rajtol-
tam a tömegben. Zavart gyenge szélben 
hamar tackot kellett váltanom és az 
adott viszonyoknak megfelelôen próbál-
tam úgy menni, hogy a következô for-
dulásnál Csopakra tudjak menni, mert 
a közeledô zivatar felhôbôl délies szelet 
vártam. Koloska kikötô magasságában 
meg is jött a frissülés, de inkább keletrôl 
mint délrôl. Mintha élesebben tudnék 
menni, de a szél is változik, nehéz meg-
állapítani. A frissülés Csopak nyugati 
partjáig tartott és onnan fokozatosan 
fordult délnek a szél.

Alsóôrsi bóját vettük még és tompán 
elindultunk Tihany irányába. Amikor 
a kaput megpillantottuk, fokozatosan éle-
sedve haladtunk az északi bójára tart-
va. Kapu után kis bénázást követôen 
a spinnaker a helyén, csak a szél vala-
hol máshol van. Próbáltunk keletebbre 
menni, hogy a jellemzô szélcsíkokat pri-
vatizáljuk és azzal befussunk. Végul 4 
óra 11 kor befutottunk. Összeségében jó 
verseny volt, elsô tapasztalatoknak az új 
beállításokkal pedig tökéletes. •

Szombaton reggel 10 
órakor vízre szálltunk 
és a szinte szélcsend-
ben latolgattuk mit 
és hogyan csináljunk 
a rajtnál.
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Utazás a 11 méteres szerelvénnyel Graz felé, 
Ausztrián át, így lényegesen olcsóbb, 1750 km oda-
vissza, szerencsére eseménymentesen, csak párszor 
állítottak meg, migránsok után keresgélve.
Szerzô: Stadler Csaba Ferenc

Finn Masters VB
Torbole, Garda tó

EREDMÉNY
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B Szállás. Camping, alvás a sufni tuning 
lakóautómban. Fûtés olajradiátor, hûtô, 
így nem fáztam a hegyek között, s nem 
volt akadálya a futamok utáni békés 
bambulásnak hideg sörrel a kezemben 
Majthényi Zsombor társaságában, kinek 
személye garancia volt arra is, hogy 
nem kellett gondolkodnom sokat, csi-
náltam, amit mondott, mentem amerre 
mondta. Tartózkodási helyem tökéletes-
nek bizonyult; pár méterre a hajómtól, 
akadálymentes, gyors sólyázás.

Étkezések. Reggeli egy marék pirula, 
szalámi (Februári disznóvágásból, meg-
unhatatlan.), kenyér, uborka. Ebéd kint 
a vízen, csokinak álcázott fûrészpor ízû 
energiaszelet. Vacsora potyázás a pasta 
party-n  a rendezô clubban, néhány 
pizza. De elôkerült a 80-as években utol-
jára használt camping gáztûzhelyünk is. 
Édesanyám hónapokra elég elemózsiát 
csomagolt, de kipróbáltam a Czakói úr 
kimondottan vitorlázásra javasolt Tescós 

chilis bab konzervét is. Ajánlom minden-
kinek. Íz világában sajátosan keveredik 
a honvédség emléke és az üzemi koszt 
hangulata.

A tó. A Garda tó maga, egy nagyon szép 
hely. Magas, hófödte csúcsok, mediterrán 
növényzet, csillogó víztükör, mely több 
száz méteres mélysége árbocomnak nyu-
galomra adott okot taknyolás esetén is.

Idôjárás. Két verziót tapasztaltam. 
Ha esik, nincs szél. Ez egyszerû, csak 
unalmas. Viszont ha süt a nap, akkor 
délelôtt északról, majd némi szélmen-
tes perc után délrôl fúj stabilan, nagyon 
szépen, erôsen. Hihetetlen volt megta-
pasztalni, hogy percre pontosan érke-
zett. Így könnyû versenyt rendezni. 
A víz hideg, az összes vízre szánt ruhá-
mat felvettem, s mégis vacogtam.

44 TARTALOM



4545

Edzés. 350 fölötti finnesk érkez-
nek különbözô szállító eszközökkel, 
jármûvekkel, különbözô égtájakról.
Teljesen abban a hitben ringattam 
magam, hogy életem legjobbját fogom 
menni, erre a legrosszabbat sikerült 
összehozni. Igazságos sportág, nem 
érdemeltem mást. Csütörtöki utazás 
után pénteken 2 órás edzés, fújt mint 
a barom, alig bírtam visszacsúszkálni 
a kikötôbe. Vasárnapi idegi rákészülés-
ként felkerékpároztam egy hegyi falu-
ba, megnéztem felülrôl a pályát, onnan 
a magasból nem tûnt vészesnek a sztori.

Vitorlák. Télen vett vitorlám nem ment 
át a felmérésen, így maradt a B verzió; 
az erôszeles „zsákvászon” használata. 
Ezzel nem szoktam elöl lenni, viszont 
legalább nem lobogtattam rojtosra a jó 
vitorlámat a hosszú vízi halasztások 
alatt. 

Térd. Nyomorom fokozta, hogy az eddig 
csak támaszkodásra használt jobb tér-
dem még hétfôn bedagadt, s bár ezt 
a reggelenkénti bogyóval ellensúlyoztam, 
de így sem volt komfortos, fickós hetem. 
A futamokon  mindig fújó alap 5 bft-ban 
nem jelentett elônyt a 85 kg-om.

Verseny. 7 futamból 2 jó rajtot sike-
rült összehoznom, a többinél féltettem 
berakni a drágámat a szûk helyre. 
Elszakítottam az alsó élem kötelét, meg-
törtem a 2 hónapja javított kormányom, 
az albám vége szétnyílt, mint a ropo-
gósra sült velôrózsa, s megkoronázva 
a hetet az utolsó futamban nem tud-
ván leejteni izomból elgombáztam a RUS 
71-et. Drágám és én karcolás nélkül 
megúsztuk, a polgártárs még nem rea-
gált az email-emre, hogy mekkora kár 
érte.
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A pályán idegenül érez-
ve magam, komolyabb 
terv nélkül közleked-
tem, próbáltam min-
dig a fal felé menni, 
ezt általában addig 
húztam, míg elfogyott 
a szél, s ott ragadtam.
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Bóják. A pályán idegenül érezve 
magam, komolyabb terv nélkül köz-
lekedtem, próbáltam mindig a fal felé 
menni, ezt általában addig húztam, 
míg elfogyott a szél, s ott ragadtam. Bô 
szeles szakaszokon gyakorta a talpon 
maradásért küzdöttem. Kétszer rossz 
bóját vettem, mentségem, hogy töme-
gesen jártunk így.  Eleve – szerintem – 
kicsik voltak a bóják, és összecsúsztak 
a pályák.

Bámészkodás. Az esôs, szélmentes 
napon, bámészkodtam a kishajós klu-
bokban, számos ötletes megoldást 
tapasztaltam. Külön kiemelném az OP 
szimulátort és a hajótároló oldalából 
kialakított vitorlatárolót. Kissé demo-
ralizáló volt, a nyugdíjasok száguldozá-
sa gyönyörû konfigurációikkal. Közel 
2 milliárd HUF értékû finn volt hely-
ben, egy azaz egy hajót láttam ami 
idôsebb volt az enyémnél…

Képek. Viszont gyönyörû képek égtek 
be a fejembe remélem örökre; szikrá-
zó napsütésben, havas csúcsok között, 
350 finn igyekszik kifelé a rajthoz. 
Összességében fantasztikus volt a kis-
hajós fellegvárban, csak a vitorlázás-
ra koncentrálni közel 10 napot. Nagyon 

szeretem ezt csinálni. Kicsapva rideg-
tartásra (olyan hülyék közé, ami-
lyen  én is vagyok), nincs a fejem fölött 
semmi, összerogyásig szenvedni, szét 
fagyni a 4.5 méteres hajóban, és este 
lelki betegen morgolódni egy olyan 
futam miatt, aminek eredményére már 
2 nap múlva nem is emlékszem. Csak 
a család ne hiányozna annyira…

Summa. Az viszont kiderült, hogy mint 
a hardverben, mint a szoftverben nem 
tudtam elfogadhatóan szerepelni; ennyit 
bír a hajóm, a pénztárcám, és én is. 
Ennél jobban nem tudok felkészülni. 

(Mióta elment a hó kerékpáron járok 
dolgozni, heti 2 futás az ürgén már rég-
óta megvan, többet ültem a kiülô pado-
mon, mint a WC-n, az idén már 64 finn-
ben eltöltött órám van.) Ennyit tudok.

Bölcsesség. Bár tegnap hallottam egy 
ürgétôl (kinek porig égett a háza): 
„A kudarc csak a kaland egy állomá-
sa, nem vége.” (…s  15  perce hívott 
a Tivadar mester, hogy menjünk hétvé-
gén Agárdra J.)

Eredmény. 356-ból a stílszerû  269. 
Kategóriámban 10-et tudtam megver-
ni. •
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sokAn látták különféle hAjós 
portálokon A hirdetéseket, 
miszerint elAdó A mArinA 
vitorlásbolt, de még A slim jim 
british folkboAt is, Amely 2015-
ben Az osztály bAjnokA volt. 
Aztán A hirdetések lekerül-
tek, de A kérdés továbbrA is 
fentmArAd: most Akkor mi vAn? 
A helyzet tisztázását és A tör-
téntek  mAgyArázAtát KöVENDI 
DéNEStől, A mArinA és A slim 
jim tulAjdonosától kértem.

Most akkor eladó a Marina vagy 
nem. egyáltalán, te vagy még a 
tulajdonos?

persze, maradt minden a régiben, veze-
tem a céget is meg a hajót is. ráadásul 
amiről a hajós publikum nem tud, hogy 
a kedvenc szárszói házamat is dobra 
vertem egy rövid ideig, de az is meg-
maradt.

vevő nem akadt, vagy 
meggondoltad magad?

Inkább az utóbbi. Volt komoly érdeklődő 
a marinára, a házra meg a hajóra konk-
rét vevő is. mégis visszatáncoltam, mert 
egyrészt, nemigen tudnék mit kezdeni 
most egy nagy halom pénzzel, másrészt 
a marinát életművemnek tekintem, amin 
van még csiszolgatnivaló. most csináltunk 
egy teljesen új és korszerű webáruházat, 

azon rengeteget lehet dolgozni. meg egy-
általán, mit kezdenék magammal, ha nem 
lenne hová bejárnom nap mint nap? 

azt hallottam, hogy életmódváltásra
készülsz, ez volt az oka, hogy 
vagyontárgyaidat áruba bocsájtottad. 
ezzel most mi van?

Valóban, elhatároztam, hogy lazábban 
kezelem a munkát és többet vitorlá-

Na de mi a helyzet  
 a Marinával?

sZerZŐ: sZuTOr FerenC 
FOTó: AnTAL GáBOr, LeIner András
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Csodálatos lenne  
néhány év múlva az unokákkal 

„tengerészkedni”,  
de jelenleg még kicsik ehhez.
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zom. Tavaly ősszel 2 hetet hajóztunk 
az égei tengeren, és kiderült, hogy 
ez a cukorbetegségemnek is jót tett, 
ráadásul a feleségem sem panaszko-
dott az asztmájára, ami számára a bala-
toni létet szinte lehetetlenné teszi. Az 
volt az elképzelés, hogy veszünk egy 
40 láb körüli hajót és a nyár nagy részét 
a Földközi tengeren töltjük, főleg görög 
vizeken, ami nekem 1992 óta szívem 
csücske. Akkor jártam első ízben az 
égein.

akkor ezt a tervedet most feladtad?
nem teljesen. Azonban a Folkboathoz 
és a szárszói házhoz a gyermekeink 
ragaszkodnak, egyre szaporodnak az 
unokák (jelenleg öt, de jön a hatodik 
is hamarosan), nekik már most is, de 
a közeljövőben még inkább szüksé-
gük van a balatoni bázisra. A terv nincs 
elvetve, részlegesen meg tudom való-
sítani akkor is, ha nem adok el sem-
mit. persze akkor a marinából származó 
jövedelemre is szükség lesz. Csodálatos 
lenne néhány év múlva az unokák-

kal „tengerészkedni”, de jelenleg még 
kicsik ehhez.

ha most beesne egy komoly vevő 
a Marinára, mit tennél?

nézd, ez nehéz kérdés. A marinát nem 
tekintettem csupán üzletnek, jövede-
lemszerző forrásnak, bár kétségkívül, az 
eltelt 28 évben ebből teremtettem meg 
magam és családom számára a viszony-
lagos jólétet. A marina egy szakmai 
műhely, mely a vitorlázókat professzioná-
lis szinten szolgálja. nem véletlen, hogy 
sikereink záloga azok a kiváló vitorlázók 
voltak, akiket magam köré gyűjtöttem. 
hogy csak néhány nevet említsek: Alb 
András, Bazsantik János, Czégai péter, 
Gyenese Balázs, kutics krisztián, Litkey 
Farkas, ruják István. A jelenlegi kollégák 
is profi szakemberek, mindent tudnak 
a hajószerelvényezésről. ezt az elvet nem 
adom fel. ha esetleg el is adnám a céget, 
csak olyan utód jöhet szóba, aki hason-
lóképpen gondolkodik és továbbviszi ezt 
a vonalat. Ilyen pedig nem sok akad.
üzleti befektető lenne, hiszen a koráb-

bi évek mérlegeredményei vonzóak, de 
ha nem látok garanciát az eddigi irány 
folytatására, nincs az a pénz… A cég két 
vezető alkalmazottja érdeklődést mutat 
a megvásárlásra, körbejárjuk ezt a lehe-
tőséget is. Bennük megbízom, hiszen 
saját nevelés, de nem könnyű megtalálni 
a megoldást.

ezek szerint nyugodtan mehetünk
 továbbra is az óbudai San Marco 
utcába, a bolt nem zárt be, a cég 
nem ment csődbe, a tulajdonos nem 
halálos beteg?

így van, egyik eset sem áll fent, a cég él 
és virul, az új webáruház pedig kiválóan 
működik, bár még messze van a késztől. 
Az persze nem kizárt, hogy a hátsó irodá-
ban nem leszek folyamatosan megtalál-
ható a munkaidő egészében. 68 évesen 
elérkezettnek látom az időt, hogy most 
már a vitorlázásé legyen a főszerep az 
életemben. •

     Meg egyáltalán,  
mit kezdenék magammal,  

ha nem lenne hová bejárnom  
nap mint nap?
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pufi megírta…
sZerZŐ: GerŐ András

AZ OLImpIAI VáLOGATó LeZáruLT, LAser sTAndArd OsZTáLy 
IrGALmATLAnuL kemény meZŐnyéBen VAdnAI BenJAmIn FOGJA 
képVIseLnI mAGyArOrsZáGOT.

A kvótát még 2014-ben Tomai Balázs alias pufi szerezte meg, de 
a már korábban lefektetett elveknek megfelelően a részvételt egy 
négy versenyből álló válogató döntötte el melyben nem volt kvó-
taszintű eredményességi követelmény.

A válogatókon pufi alulmaradt, annak ellenére, hogy az olimpiát 
közvetlenül megelőző legrangosabb versenyen, a VB-n legyőzte 
ellenfeleit úgy, hogy ő az aranycsoportban zárta a versenyt.

A döntés megszületett, a győztes triumfál, facebook bejegyzé-
sében egy Oszkár gálát megszégyenítő hálacsokrot nyújt át min-
den általa arra érdemesnek – kifelejtve pufit – aki nélkül Laser 
standardban senki nem vehetne részt az olimpián. A bejegyzés 
időzítése elég furcsa, május 16-án már ünnepel, miközben a VB 
csak 18-án zár. erre a kapkodásra nem is igazán volt szükség, 
mert a válogató már a VB előtt gyakorlatilag eldőlt, viszont az 
aranycsoportban még küzdő pufi elszántságát bizonyosan nem 
serkentette.

A szövetség hivatalos kommünikéje (Vadnai Benjamin nyer-
te az olimpiai válogatót című cikk – szerk.)legalább bevárja 
a 18-át, de nem igazán méltatja a VB-n legjobban szerep-
lő pufi teljesítményét, sokkal inkább a válogatók tiszta és 
áttekinthető módszertanát szemlélteti.

Olimpiai válogatózás  

az én szemszögemből
A Magyar Vitorlás Szövetség honlapján megjelent „Vadnai 

Benjamin nyerte az olimpiai válogatót” című cikk megüt egy 

olyan szintet, amit nem hagyhatok szó nélkül.

Ruják István a cikkben arról ír, hogy milyen jó, hogy ekko-

ra egyetértés volt a válogatózás körül és mindenki elfogadta. Az 

én szemszögömből ez koránt sem volt ilyen példás, és aki isme-

ri a körülményeket, az pontosan tudja, hogy a válogató kiírá-

sa kicsit sem zajlott tiszta körülmények között. 2014 év elején 

elkezdődött egy határozat kialakítása, mely elég rossz irányelve-

ket kezdett venni ezért a júniusi Versenysport Bizottsági ülésre 

úgy döntöttünk, hogy mi magunk a sportolók is elmegyünk, ott 

volt Berecz Zsombor, Eszes Tamás, Vadnai Péter, Érdi Gábor és 

jómagam, egyszóval az összes olimpiai aspiráns vagy képviselője. 

Elmondtuk a bizottságnak, hogy szerintünk csak az mehessen az 

Olimpiára, aki saját maga olimpiai kvótát szerezne, tehát szintet 

futna az országnak az adott kvalifikációs versenyen. Ezzel min-

denki egyet értett kivéve Vadnai Péter és így a bizottság szinte 

egyhangúan szavazta meg ezt. A jegyzőkönyvet Brencsán Ábel 

versenysport menedzser és a Vitorlás Szövetség elnökségi tagja 

vezette. A határozatnak így kellett volna az elnök-

ség elé kerülni, de érdekes módon az 

a rész, hogy ki vehet 
részt 
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ezt követően Tomai Balázs – miközben elfogad-
ja a szövetség döntését – több hajós médiumnak is 
elküldött nyilatkozatában vitatja a válogatási elvek 
áttekinthetőségét, tisztaságát. 

megkérdeztük Brencsán ábelt, pufi levelében neve-
sített szövetségi Versenysport menedzsert, a pufi 
által leírt állításokkal kapcsolatos mVsZ álláspontról.

ábel elmondta, hogy a szövetség elnöksége min-
den szempontot, javaslatot figyelembe vett, de 
döntései során nem minden kérésnek tudott ele-
get tenni, talán ez okozhatta a pufiban halmozódó 
ellenérzést.  A helyzet tiszta és egyértelmű meg-
értése érdekében igéretet kaptunk, hogy részletes 
nyilatkozatban reagálnak pufi felvetésére.

külső szemlélőként azt látjuk, hogy vannak sport-
szakmai döntések mellyekkel pufi nem ért egyet, 
de elfogadja, aláveti magát, viszont vitatja, hogy 
ezeket a döntéseket ő korábban támogatta volna.

A győztes nem túl elegáns kommunikációja is 
sokat rontott a helyzeten, de ezért nem szabad-
na pálcát törnünk a fiatal tehetséges versenyző 
feje felett.

mindenki nyugodjon le tehát, és drukkoljunk 
minden idők legnépesebb legfelkészültebb 
olimpiai csapatáért!

Hajrá Bendzsi, szép volt Pufi! •

FOrrás: TOmAI BALáZs – OLImpIAI VáLOGATóZás 
TOmAI BALáZs  (WWW.sAILInG.hu)

a válogatózásban egy sokkal lazább feltétellé alakult át, aminek bárki eleget tesz, 

aki elindul a versenyeken, így szinte bárki részt vehet az olimpián, aki közelében 

sem volt a kvalifikációnak, így ennek köze sincs a cikkben említett szinthez. Az 

elnökség csak a következő ülésén augusztusban fogadta el a Versenysport Bizottság 

előterjesztését és csak szeptemberben lett publikus a határozat, amikor éppen 

a santanderi világbajnokság zajlott. Mikor tudomásunkra jutott, hogy valaki meg-

változtatta az ülésen elfogadott döntés szövegezését kérdőre vontuk az érintetteket és 

mindenki csak ködösített. Próbáltunk tenni ez ellen, de csak olyan válaszokat kap-

tunk, hogy az elnökség nem akarja megváltoztatni az egyszer már elfogadott hatá-

rozatát.
2015 év elejétől, mikor kiderült, hogy a Kanadai kvalifikációs Világ Bajnokság 

után egy héttel van az Európa Bajnokság, ami elvileg már válogató verseny is én 

jeleztem, hogy ezt változtassuk meg, mert nincs értelme. Vadnai Péter belement és 

elfogadta, de valamiért nem lett hivatalosan leírva és a nevezési határidő estéjén 

felhívott, amikor épp Medemblikben voltam versenyen, hogy ők mégis elmennek, és 

ne változtassuk meg. Majd miután megfutottam a szintet Kanadában akkor volt 

kegyes elfogadni, hogy az EB ne legyen válogató. Ezek után én és a klubom tettünk 

kísérleteket, hogy az eredeti irányelvek szerint válogatózzunk, de zárt kapukat 

döngettünk.
A történtek után kezdődött meg a négy válogató verseny, amire próbáltam úgy 

odaállni, hogy teljességgel magam mögött hagyom az általam felettébb igazságta-

lannak vélt történteket, de most visszatekintve nem igazán sikerült. Gratulálok 

Vadnai Benjaminnak, aki megnyerte a válogatót és így képviselheti hazánkat 

Rióban.
Ezek alapján úgy gondolom, hogy a szövetség honlapján megjelent Ruják István 

írása messze nem a valóságot tükrözi és még most 2016-ban is egyéni érdekek és 

régi barátságok képesek befolyásolni emberek sorsát és négy éves munkájukat.

Rengeteget tanultam nem csak a vitorlázásról és a küzdésről, de a háttér lobbiról 

is, amiben nyilvánvalóan van még mit fejlődnöm. Megtanultam, hogy nehéz úgy 

versenyezni, hogy közben egy részlehajló testület dönt fontos kérdésekben és velük 

nehéz több száz kiló-méterről küzdeni és fölöslegesen sok energiát emészt fel.Ruják István tegnapi válaszlevele  
Pufinak itt található
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

körkapcsolás májusban
A meGLeheTŐsen hűVös pünkösd uTán VéGre meG-
érkeZeTT A TAVAsZ, már-már nyArAT IdéZŐ IdŐJárás. 
AhOGy A BAráTOkkAL FOGALmAZTunk, IGAZI keLLemes 
sZeLLŐs, meZíTLáB VITOrLáZós IdŐ VOLT! máJusBAn Is 
kApTunk hIdeGeT meLeGeT sZeLeT és sZéLCsendeT de 
eLéGedeTLenséGre nInCs Okunk.
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

Elkezdődött a 49. orfűi 
vitorlás és vízisport évad!

tókerülő Modellvitorlás 
túraverseny
Orfű, 2016. május 7.
Vitorlázók, szörfösök, modellvitorlázók, kajakosok és kenusok 
valamint a sárkányhajósok felvonulásával és seregszemléjével 
indult az évadnyitó ünnepség. regatta nélkül nem lenne teljes 
a szezonnyitás, ahogy ez évek óta megszokott, délben rajtolt 
a pécsi-tó kékszalagja, a Tókerülő modellvitorlás Túraverseny, 
magyarország unikális rc vitorlás versenye.

fOtóK & bESzáMOló  
(www.hunsAil.hu)
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

Szél hiányában csak 1 futammal  
hirdettek eredményt a szervezők, 
mégis eredményes volt a rendezvényt.

xx. Burgmann – atom Kupa
Balatonfüred, 2016. május 6–8.
A Finn és kalóz hajóosztályokra meghirdetett versenyre 24 finnes és 
14 kalóz egység nevezett. sajnos a szél nem sok vitorlázást tett lehető-
vé de mivel jubileumot is megért a verseny ezzel a kerek 20 évvel, egy 
kicsit az ünneplésről is szólt a szombati nap. 

EREDMéNYEK & bESzáMOló  
(www.porthole.hu)
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2016. május

A csapat remek teljesítményének köszönhetően 
átvehette az idei évben alapított, legeredményesebb 
csapatnak járó Giorgio Lauro Memorial kupát.

Seeooc Kupa
délkelet-európai nyílt Optimist kupa
palic (szerbia), 2016. május 5–8.
A kupán öt nemzet 77 optimistese versenyzett, köztük 13-an magyarok, többségük az élmezőnyben. Vasárnap meg-
felelő szél hiányában már nem tudtak újabb futamot rendezni, így összesen 4 futam eredményéből született meg 
a végeredmény. Tóth Attila a spartacus Ve vitorlázója megnyerte a versenyt. A magyarok helyezései: 1. Tóth Attila;  
4. Kemény Zsombor;  6. Jeney Kristóf;  9. Verebély Mátyás; 12. Alexander Vladiszlavjev; 16. Kálmán Kornélia; 18. Zétény 
Balázs; 25. Jandl Rómeó;  31. Vándor Olivér; 32. Tóth Zelma; 33. Dubraviczky Péter; 37. Csák Máté; 62. Lisa Carra Chiara

bESzáMOló & EREDMéNY (www.porthole.hu) // // VIDEó (pAnnon rtv)
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

dolesch iván emlékverseny
Balatonföldváron, 2016. május 14–16.
májusban rendezte a spartacus Balatonföldváron a dolesch Iván 
emlékversenyt, ami egyben a 470-es hajóosztály ranglistaversenye is 
volt. A szél nem volt kegyes a vitorlázókhoz ezen a hétvégén, de így 
is sikerült 6 futamot rendezni a 470-es, repülő hollandi, Laser és star 
hajóosztályokban. 

EREDMéNYEK 
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

BurJe cup 
Izola (szlovénia), 2016. május 20–22.
A Jk Burja által rendezett hagyományos BurJe Cup a magyar optimistesek utolsó, hetedik válogató 
versenye volt a 2016. évi európa-bajnokságra és a világbajnokságra. hét futammal zárult a háromna-
pos Burje Cup, amelyen végül 109 szlovén, magyar és olasz optimistes versenyzett. mind a 23 magyar 
optimistes szépen helyt állt, huszonketten a mezőny első felében végeztek, és a vasárnapi futamokkal 
szinte mindannyian előre léptek. Eredmények: Az utolsó napon futott 3. és 4. helyével Bányai Attila a BYC 
versenyzője győzött a versenyen. Nem csak serdülőben – ő 2005-ös születésű – de a nála idősebbeket is meg-
előzve lett első, és így a verseny kétszeres aranyérmese. De Jonghe Arthur 4-ként végzett. Lászlófy Leventének 
sajnos az utolsó futamban becsúszott egy gyengébb menete, és a 8. helyre került. Jeney Máté viszont az utol-
só napon futamot is nyerve jött föl a 9. helyre. Lászlófy Ábel szintén futamot nyert, illetve 4-ként ért célba ezen 
a napon és ezzel a 12. helyig kapaszkodott fel az összetett listán.
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

A rajt pillanatától kezdve a befutóig az időjá-
rás sokszor kihívás elé állította a csapatokat, 
akik a versenyidőnek meghatározott 11 órát 
szinte teljes egészében a vízen töltötték.

iv. rudi trans Bavaria 32 & 
37 & open négykezes WeSt 
vitorlásversenyt
Balatonlelle, 2016. május 21.
A vitorlásversenyt, a Bav32-es osztály ranglistaversenye is volt egy-
ben. A Balatonlelle–keszthely–Balatonlelle távot viszonylag gyenge 
szélviszonyok között minden egység sikeresen teljesítette.

bESzáMOló & EREDMéNYEK 
(www.porthole.hu)
fOtó
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

hyc kupa
Balatonfüred, 2016. május 21–22.
hetedik alkalommal rendezték meg a hyC kupát. A dragon osztály szá-
mára hagyományosan a tavaszi szezon kezdetét jelző versenyre ezúttal 
11 hajó gyűlt össze, ami jól mutatja, hogy az osztály megkezdte a felké-
szülést a júniusi magyar bajnokságra. A dragonok közötti éles küzdel-
met jól mutatta, hogy szombaton mind a három futamot más nyerte. Az 
Optimistek is nagyon jó hangulatú csatát vívtak, s a fiatalok harci kedvét 
a kiírt pénzdíjak is magas szinten tartották. öröm volt azt is látni, hogy 
a versenyen sok kezdő fiatal is megjelent, akik számára ez a regatta jó fel-
készülési lehetőség a komolyabb megmérettetésekre.

EREDMéNYEK // fOtóK

Egy pályán, de egymást mégsem zavarva 
versenyeztekk egymással az Optimist és 
a Dragon osztály versenyzői.
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2016. május

évadnyitó do-Q-Ment nagydíj 
Balatonfüred, 2016. május 7.
150 hajó részvételével a szokásos vitorlabontó ünnepség és a Balaton megkoszorúzása után dél-
ben gyenge szélben rajtolt el az évadnyitó dO-Q-menT nagydíj. Az első félóra után aztán a szél 
frissült, és élvezetes versenyt láthatott a közönség a füredi mólóról.
Eredmények: Abszolút győztes a Rapidophen Ventilo 28-as lett Váradi Szabó János kormányzásával. 
Második helyen ért a célvonalra a Kaiser Kristóf kormányozta Extreme 40-es, ám ők visszaléptek, mert 
hibáztak a tihanyi pályajelnél. Így a második helyen érvényesen célba futó csapat a Black Jack lett 
(SL 33) Nagy R. (Rozsda) Attila vezetésével. Utánuk pedig a legkisebb katamarán ékezett, a Szárnyas 
Kenguru Nacra 21-es Diószegi Zoltánnal és Székely Andrással a fedélzetén. A leggyorsabb egytes-
tű a Raffica Libera lett Király Zsolt csapata révén, míg a klasszikus hajók közül elsőként a Lillafüred 
75-ös Cirkáló érkezett a füredi célba, amelyet Detre Szabolcs irányított.

EREDMéNYEK // fOtóK (www.hunsAil.hu)

Beszámoló a tortugaról
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NéVaDó
Az Eurowind cégcsoport hagyományosan az év első kata-
marán versenyét támogatja, már több mint 10 éve! Tavaly 
a vevőorientált megoldásokat kínáló vállalkozás ötvözte 
a teherautó kereskedelmet a rugalmas felépítmény gyártás-
sal és ebből a fúzióból született meg az ISUZUkamion.hu. 
Örömteli, hogy a szívből jövő támogatás mellett a cég a ver-
senyt értékes média megjelenésként tartja számon.

eurowind Kupa, 
isuzukamion.hu nagydíj 
Alsóörs, 2016. május 28–29.
szombaton gyenge, de frissülgető észak-keleties szélben rajtolt el az 
első két futam, majd a harmadik is de azt már nem lehetett befut-
tatni, mert a szél kis leállás után az előzetesen egész napra igért 
déli irányból kezdett fújni. ebben gyors pályaátrakás után sikerült 
a napra tervezett további 2 futamot is lebonyolítani. Vasárnap reg-
gel nem akart megjönni az ígért déli fuvallat, ezért később indult 
ki a rendezőség a vízre. Az első gyenge lehetőséget kihasznál-
va a harangszó után nem sokkal észak-keleti szellőben el lehetett 
indítani az ötödik futamot, de a gyengülés miatt az első kör végén 
pályarövidítéssel ennek vége lett. még várt a csapat egy kicsit 
a szélre, de süle péter rendező lefújta a versenyt. Eredmény: Az f18-
asok csatáját Diószegi Zoltán és Jankovics Gábor nyerte magabiztosan 
4 futamot nyerve, míg az M3-asok versenyén Bakonyi József- Szabó 
Zoltán páros állhatott fel a dobogó tetejére.

EREDMéNY (doC)

KÖRKAPCSOLÁS
2016. május
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ix. építész – KéSZ regatta 
Balatonlelle, 2016. május 28.
reggel 9 kor rajtolt a 24 hajóból álló mezőny, hogy teljesít-
se a Balatonlelle–keszthely között kitűzött hosszútávú túrapályá-
ját. A mezőnyben ott volt többek között a nemere II., a Lillafüred, 
a Gardazurra, az Orpheus és a Capella is. A viszonyleg gyenge, délkele-
ti-keleti szeles rajtot követően, az már előbb is említett „élboly” hamar 
kivált a mezőnyből és előre ment. A Fonyód–Badacsony közötti flaute, 
a maga tükör vizével ismét összegyűjtötte a mezőnyt, majd ezen átve-
rekedve a a szigligeti öböltől folyamatosan frissülő szél tovább lendítet-
te a csapatokat. Aki eddig eljutott innen a keszthelyi öbölbe érkezett 
friss kettes déli széllel már hamar célba ért. Abszolút befutási sorrend: 1. 
Gardazzura, 2. Orpheus, 3. Lillafüred

EREDMéNYEK (html)

KÖRKAPCSOLÁS
2016. május

A mezőnyben ott volt töb-
bek között a Nemere II., 
a Lillafüred, a Gardazurra, 
az Orpheus és a Capella is.
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Staplecare orvos-gyógyszerész Kupa  
és Surgicare nagydíj
Balatonkenese, 2016. május 28.
nyolc éves az orvosok balatoni regattája a stapleCare Orvos kupa. Idén a Balatonfői yacht Club látta 
vendégül a vitorlázó doktorokat. A 27 hajós mezőny pontban 11 órakor rajtolt és cirkálószakaszon 
célba vette a Club Aliga elé kihelyezett első pályajelet. Aligáról sóstóra vitorláztak a hajók, majd 
onnan vissza Aligára, majd kenesére. A verseny végig 2-es, 3-as szélben és verőfényes napsütés mel-
lett folyt, kívánni sem lehetett volna ideálisabb időt egy business regattához.  

EREDMéNYEK (www.CompAssmAgAzin.hu)

KÖRKAPCSOLÁS
2016. május
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Mihálkovics Kupa nagyhajós túraverseny
Tihany, 2016. május 29.
május utolsó hétvégéjén rendezte az áFI sk Vitorlás szakosztálya a mihálkovics kupa, kétnapos túraversenyét 
nagyhajók részére. május 28-án a Tihany rév – Balatonszemes – révfülöp – Tihany rév, május 29-én a Tihany 
rév – Balatonakali – Balatonszemes – Tihany rév útvonalon vitorlázott a közel 70 hajós mezőny.

EREDMéNYEK      // fOtóK (kollmAnn András)
bESzáMOlót a tEaM blacK jacK-től

pdF

KÖRKAPCSOLÁS
2016. május
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az MKb üzEMEltEtéSI Kft. HIRDEtMéNYE HajóK ElaDáSáRa
AZ mkB üZemeLTeTésI kFT. páLyáZAT úTJán eGy CsOmAGBAn érTékesíTenI kíVánJA  
A TuLAJdOnáBAn LéVŐ, A 8230 BALATOnFüred, TIhAnyI műúT 1. hAJóGyárI kIköTŐBen  
TALáLhATó úsZóLéTesíTményekeT – hAJókAT.
A hajók részletes leírása, valamint a pályázat egyéb feltételei a pályázati felhívásban olvashatók.
pályázati felhívás átvételének helye, ideje: mkB üzemeltetési kft. (1134 Budapest, kassák Lajos utca 18. 353. iroda), 2016. május 24 és június 10 között, 9-15 óráig.
a pályázat beadásának helye, ideje: mkB üzemeltetési kft (1134 Budapest, kassák Lajos utca 18. 353. iroda), 2016. június17. 11:00 óráig
a hajók megtekintésére lehetőséget biztosítunk: 2016. június 14.

TeLJes h
Ird

eTmény
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2016.04.29–06.11. II. ábrahámhegyi festőverseny zsűrizett  

alkotásainak kiállítása
ábrahámhegy, művelődési ház www.abrahamhegy.hu 

2016.04.29–06.14. képzőművészeti kiállítás az olimpia jegyében ábrahámhegy, művelődési ház www.abrahamhegy.hu 
2016.05.15–06.25. népzene és néptánc találkozó ábrahámhegy, községi strand www.abrahamhegy.hu
2016.06.08. Geofoglalkozás csoportoknak a Lóczy-barlangnál Balatonfüred, Lóczy-barlang 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 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 Balatongyörök , Jüngling Zoltán közösségi ház www.balatongyorok.hu
2016.06.10–06.12. I. nemzetközi Veterán Járműtalálkozó Balatonfenyves, Fenyves yacht Club www.balatonfenyvesen.hu
2016.06.10–08.31. harkányi rita festőművész kiállítása Balatonlelle, Városi művelődési ház www.lelleikulturpark.hu
2016.06.10–06.12. nmZeTköZI sTrAndkéZILABdA FesZTIVáL Vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2016.06.11. Ix. Felsőörsi ízutazás Felsőörs, Civilház www.felsoors.hu
2016.06.11–06.12. magyar pásztorkutyás hétvége salföld, major bfnp.hu
2016.06.11–06.12. nemZeTI reGATTA siófok www.balatonihajozas.hu 
2016.06.13–08.31. siófoki nyári esték siófok, szabadtéri színpad www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.06.17. szentjánosbogár túra Gyenesdiás, nagymező bfnp.hu
2016.06.17–06.19. 17. FöLdVárIAk TALáLkOZóJA Balatonföldvár www.balatonfoldvar.info.hu
2016.06.17–06.19. magyar úszás napja és  

nyíltvízi Felnőtt Világkupa
Balatonfüred, Vitorlás tér, Tagore sétány www.balatonfured.hu

2016.06.17–06.19. nemzetközi solymásztalálkozó keszthely, helikon kastélymúzeum www.helikonkastely.hu
2016.06.17–06.19. TOur de ZALAkArOs Zalakaros www.vuelta.hu
2016.06.18. komolyzenei koncert Alsóörs, református templom www.alsoors.hu
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2016.06.18. kiállítás megnyitó Alsóörs, Törökház www.alsoors.hu
2016.06.18. Országos kismotorfecskendő- 

szerelési bajnokság
Balatongyörök, móló melletti sétány www.balatongyorok.hu

2016.06.18. III.máriai merlot rosé Fesztivál Balatonmáriafürdő, Vilma utca www.csaladibalaton.hu
2016.06.18. Baralangtúra (előtte előadás) Gyenesdiás, Természet háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu
2016.06.18. A diótörő Balett egyesület évzáró műsora siófok, kIkk színházterem www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.06.18–06.19. Avar kori történelmi hagyományőrző fesztivál Zamárdi, kossuth u. vége, rendezvénytér www.zamardi.hu
2016.06.19–06.21. xIII. nemzetközi sirály Táncfesztivál Balatonfüred, kisfaludy színpad
2016.06.18–06.30. sághy endre festőművész kiállítása Balatongyörök, Bertha Bulcsu művelődési ház www.balatongyorok.hu
2016.06.19. sZenT mIháLy dOmBI ZeneI esTék I. Vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2016.06.20–06.26. Levendula sZedd mAGAd! Tihany, bekötő út melletti ültetvény bfnp.hu
2016.06.20–06.26. xII. Levendula Fesztivál és Levendula hetek Tihany, Belső-tó partja, mádl Ferenc tér www.tihany.hu
2016.06.22–06.26. BeACh FesZTIVáL Balatonfűzfő www.beachfeszt.hu
2016.06.23–06.26. Balatoni hal- és Borünnep Balatonfüred, Tagore sétány www.balatonfured.hu
2016.06.21–07.01. Levendula hetek Tihany, Levendula ház Látogatóközpont bfnp.hu
2016.06.23. sZenT IVán éJI TűZGyúJTás Vonyarcvashegy
2016.06.24. Jazzmóló Alsóörs, móló www.alsoors.hu
2016.06.24. Túra a padkői-kilátóhoz Balatongyörök, Bélapi pihenő www.balatongyorok.hu
2016.06.24. „25 éves a balatonkenesei tájház” Balatonkenese, Tájház www.hellobalaton.eu
2016.06.24. sZársZóI TüZes esTék Balatonszárszó , Fesztivál tér, Tóparti park www.balatonszarszo.hu
2016.06.24. hársfavirág-ünnep Balatonszepezd, szepezdfürdői szabadstrand www.balatonszepezd.hu
2016.06.24. Levendula hetek nyitóprogram Tihany, Levendula ház Látogatóközpont bfnp.hu
2016.06.24–06.26. péTer páL nApI VíGAdALOm Balatonalmádi www.balaton-almadi.hu 
2016.06.24–06.26. Zenés nyárköszöntő Balatonlelle, móló sétány 2. www.lelleikulturpark.hu
2016.06.24–06.26. sZenT IVán éJ, múZeumOk éJsZAkáJA Fonyód, Fonyódi múzeum www.fonyod.hu
2016.06.24–06.26. Angyalok és csavargók estéi hévíz, deák tér, Belváros www.heviz.hu
2016.06.24–06.26. VOnyArCVAsheGyI kéZműVes sörök 

FesZTIVáLJA
Vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
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2016.06.24–06.26. ZAmárdI heThLAnd hALFesZTIVáL 

TepsIBen A BALATOn
Zamárdi www.zamardi.hu

2016.06.24–08.27. kuLTkIköTŐ Balatonboglár, Balatonföldvár www.kultkikoto.hu
2016.06.25. kiállítás megnyitó Alsóörs, művelődési ház www.alsoors.hu
2016.06.25. Barlangok Világnapja – kedvezményes alap 

túra a Csodabogyós-barlangban
Balatonederics, Csodabogyós-barlang bfnp.hu

2016.06.25. képbe zárt írások – kiállításmegnyitó Balatonfüred, Vaszary Galéria www.vaszaryvilla.hu
2016.06.25. múzeumok éjszakája Balatonfüred, Füredi múzeumok www.vaszaryvilla.hu
2016.06.25. sárkányhajó road-show Balatonfüred, Vitorlás tér 
2016.06.25. szent Iván éjszaka Arácson Balatonfüred, Balatonarács
2016.06.25. nyITOTT pInCék nApJA – eGy héTVéGe 

A rómAIAk nyOmáBAn
Balatongyörök, Becehegy www.balatongyorok.hu

2016.06.25. szezonnyitó Balatonkenese, széchenyi park www.hellobalaton.eu
2016.06.25. múZeumOk éJsZAkáJA Balatonszárszó, József Attila emlékház www.balatonszarszo.hu
2016.06.25. VIII. nemzetközi kórustalálkozó Balatonszárszó, Csukás színház, Fesztivál tér www.balatonszárszó.hu
2016.06.25. múZeumOk éJsZAkáJA Balatonszárszó , József Attila emlékház www.balatonszarszo.hu
2016.06.25. múzeumok éjszakája Balatonszemes www.szemesimuvhaz.hu
2016.06.25. Csopaki Olaszrizling éjszakája Csopak, strand www.csopak.hu
2016.06.25. FOnyódLIGeTI nAp Fonyódliget, Több helyszínen www.fonyod.hu
2016.06.25. süss FeL nAp  –  1. héTVéGe, spOrTnAp Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2016.06.25. múZeumOk éJsZAkáJA keszthely, Több helyszínen www.keszthely.hu
2016.06.25. múzeumok éjszakája keszthely, múzeum utca 2. www.balatonimuzeum.hu
2016.06.25. Balatoni hal- és borünnep paloznak, Tájház udvar www.paloznak.hu
2016.06.25. 40 éve a város szívében…, Jubileumi ünne-

pi műsor a kálmán Imre kulturális központ 
fennállásának 40. évfordulója alkalmából

siófok, Fő tér www.kulturkozpont-siofok.hu

2016.06.25. Túrák a Levendula Fesztivál keretében Tihany, Belső-tó partja bfnp.hu
2016.06.25. szent Iván éji időutazás Zamárdi, www.zamardi.hu
2016.06.25–06.30. Gitárfesztivál Balatonfüred, Anna Grand hotel
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2016.06.25–07.08. évadnyitó Balatonkoszorúzás,  

molnár C. pál kiállítás
Balatonszepezd, Bertha Bulcsu közösségi ház www.balatonszepezd.hu

2016.06.25–08.20. szombat esti templomi koncertek Zamárdi, Fő u., plébániatemplom www.zamardi.plebania.hu
2016.06.26. rómAI kInCskeresŐ TúrA Balatongyörök, keszthelyi-hegység www.balatongyorok.hu
2016.06.26. Citerától a kecskedudáig Tihany, Levendula ház Látogatóközpont bfnp.hu
2016.06.26–07.23. Bernáth Aurél tanítvány kiállítás ábrahámhegy, művelődési ház www.abrahamhegy.hu 
2016.06.26–08.14. Lurkók, vitorlára! Zamárdi, Bácskai u. kikötő www.zamardi.hu
2016.06.27–06.30. Vitorlás napközis tábor Zamárdi, eötvös u. vége www.zamard.hu
2016.06.28. Levendula hetek – Geotúra a Tihanyi- 

félszigeten a nyugati gerincen
Tihany, sajkod, Apáti étterem, kávézó melletti 
füves parkoló

bfnp.hu

2016.06.28–07.03. everness Fesztivál Balatonakarattya www.facebook.com/everness/
2016.06.30. Tour de hongrie – magyar kerékpáros kör-

verseny 2. szakasz befutó
siófok, Fő tér www.tdh.hu

2016.06.30–07.03.  G-AmBOree merCedes-G TALáLkOZó Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2016.06.30–07.03. kesZTheLyFesT keszthely, Több helyszínen www.keszthelyfest.hu
2016.06.30–07.05. kisfaludy színházi Fesztivál Balatonfüred, kisfaludy színpad, Anna Grand 

hotel, BsZkk
www.vaszaryvilla.hu

2016.07.01–07.02. Lovasi napok Lovas, milleniumi park www.lovas.hu
2016.07.01–07.03. ALmádI nApOk Balatonalmádi www.balaton-almadi.hu 
2016.07.01–07.03. Juliális Balatonlelle, móló sétány 2. www.lelleikulturpark.hu
2016.07.01–08.06. nsL strandlabdarúgó Bajnokság  

(euor Beach soccer Leauge)
siófok

2016.07.01–08.13. nyáresték a Főtéren Tihany, mádl Ferenc tér www.tihany.hu
2016.07.01–08.19. sZemesI JAZZudVAr Balatonszemes , Bajcsy-Zsilinszky utca 36. www.szemesimuvhaz.hu
2016.07.01–08.27. Balatonfenyvesi nyár Balatonfenyves, kultúrtér, Zenepavilon www.balatonfenyvesen.hu
2016.07.01–08.31. „Varázslatos esték” – gyertyafényes éjszakai 

tárlatvezetés (szerdai napokon)
keszthely, helikon kastélymúzeum www.helikonkastely.hu

2016.07.02. endrődi-Jókai-mihálkovics bableves muri Alsóörs, móló és művelődési ház www.alsoors.hu
2016.07.02. utcabál, karaoke party Alsóörs, strand www.alsoors.hu
2016.07.02. endrődi-Jókai-mihálkovics bableves muri Alsóörs
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2016.07.02. 34. Balaton-átúszás Balatonboglár, Balatonboglár, platán strand www.balaton-atuszas.hu
2016.07.02. Balatonboglári halászléfőző Verseny Balatonboglár, Balatonboglár, platán strand www.balatonboglar.hu
2016.07.02. éjszakai futóverseny Balatonfüred, Tagore sétány
2016.07.02. Jótékonysági koncert a templomért Balatongyörök, római katolikus templom www.balatongyorok.hu
2016.07.02. Ix. Amatőr kettesfogatajtó Verseny Balatonszemes, sportpálya / rendezvénypark www.szemesimuvhaz.hu
2016.07.02. Felsőörsi disputa Felsőörs, Civilház www.felsoors.hu
2016.07.02. BéLATeLepI nAp Fonyód-Alsóbélatelep, Több helyszínen www.fonyod.hu
2016.07.02. BALATOn-áTúsZás révfülöp www.balaton-atuszas.hu
2016.07.03. Bivalyfesztivál Balatonmagyaród, kápolnapuszta,  

Bivalyrezervátum
bfnp.hu

2016.07.04–07.08. napközis tábor Tihany, Tihanyi Családi szabadidőpark bfnp.hu
2016.07.04–08.20. Filmvetítés Balatonfenyves, kertmozi (kultúrtér) www.balatonfenyvesen.hu
2016.07.06–07.08. xVI. Jubileumi Balaton-Ifjúság-művészet 

Fesztivál
Balatonfüred, kisfaludy színpad,  
BsZkk, Zeneiskola

www.vaszaryvilla.hu

2016.07.06–07.09. Csopaki Fröccsöntő Csopak, Fürdő utcai parkoló www.csopak.hu
2016.07.06–07.10. nemZeTI héT Balatongyörök, rendezvénytér www.balatongyorok.hu
2016.07.06–07.10. Balaton sound Fesztivál Zamárdi, szabad strand www.balatonsound.hu
2016.07.07. JazzFiesta Balatongyörök, dísz tér www.balatongyorok.hu
2016.07.07–08.18. komolyzenei hangversenyek Balatonszemes, Fő utca 33. www.szemesimuvhaz.hu
2016.07.07–08.19. Gyermekelőadások a kultkikötő  

közreműködésével
Balatonfenyves, kultúrtér www.kultkikoto.hu

2016.07.07–08.25. OrGOnAhAnGVersenyek TIhAnyBAn Tihany, Tihanyi Bencés Apátság www.tihany.osb.hu
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