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VERSENYBESZÁMOLÓK
2016. JúLIus

hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek szombat Vasárnap

27 28 29 30 1
MvM optimist ranglistaverseny 
Balatonfüred, 2016. 07. 1–4.
xi. Ügyvéd Kupa Balatonszemes, 2016. 07. 1–3. 
Jet travel-Quantum Sails pénteki  
tréning iv. Balatonfüred, 2016. 07. 1.

2
Szombati Sorozat Keszthely, 2016. 07. 2.
SuBaru egiS Kupa – lám dezső 
emlékverseny Csopak, 2016.07. 2–3.
Borsod Megyei vitorlás Bajnokság  
mályi-tó, 2016. 07. 2–3.

3

4 5 6 7 8
olympic regatta Tihany, 2016. 07. 8–10.

9 10

11 12 13 14
48. Kékszalag erste 
World nagydíj 
2016. 07. 14.

15
420 vB sanremo (IT), 2016. 07. 15–23.
Melges 24 európa Kupa Garda-tó (IT), 
2016. 07. 15–17.
dragon eB szentpétervár (rus), 
2016. 07. 15–22.

16
optimist eB Crotone (IT), 2016. 07. 16–22.

17

18 19 20 21
F18 – M3 oB 
Balatonfüred, 
2016. 07. 21–24.

22 23
Kalóz Magyar Bajnokság Balatonfüred, 
2016. 07. 23–28.

24

25 26
cadet oB Tihany, 
2016. 07. 26–28.

27 28 29
groupama nyílt 420 és 470 junior eB 
2016. Balatonfüred, 07. 29–08. 5.
cadet eB Tihany 2016. 07. 29–08. 06.

30
Stratis Kereked Klasszikus Kupa Csopak 
2016. július 30–31.

31
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FOTó: OPTImIsT VB

rió 2016
Kereked i. Újonc op & Feva regatta Csopak, 
2016. 08. 13–14.
optimist oB és nemzetközi verseny Balatonföldváron, 
2016. 08. 22–26.
Fertő Bajnokság – poliprofil Kupa – Schranz Mátyás 
emlékverseny Fertő-tó, 2016. 08. 4–6.
Svert Kupa Zamárdi, 2016. 08. 13.

optimist vB Vilamoura (P), 
2016. 06. 25–07. 4.
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pknik KÜlÖnlegeS KéKSZalag-piKniK a Balaton KÖZepén 
Rendhagyó piknikkel hangolódott a kékszalagRa 
a klasszikus legenda, a tRamontana, és az egyik legújabb 
nagyágyú katamaRán, a the Red csapata balatonfüReden.
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VERSENYEK · riói Tesztversenyen

Az utolsó napi két futamon 6. és 3. helyeken célba érve Érdi Mári 2. 
helyen végzett Laser Radial osztályban a Rio International Sailing Week 
versenyen Rio de Janeiróban.
Forrás: MVSZ

Riói tesztversenyen

Eredményének nem szabad túlzott jelentősé-
get tulajdonítani, lévén ez egy edzőverseny, 
amelyet a résztvevők többé-kevésbé vettek 
csak komolyan. Az utolsó futamon például 
csak kilencen futottak célba a 36 hajós Laser 
Radial mezőnyben. Ám az mindenképpen 
fontos és bíztató, hogy a 18 éves Érdi Mári 
mindegyik futamon helyt állt és jól teljesített 
nagynevű ellenfeleket megelőzve, akikkel 
rövidesen az Olimpián mérkőzhet. Akkor 
is a mezőny legelejében vitorlázott, amikor 

éppen mindenki komolyan vette az adott 
futamot.

Vadnai Benjamin az utolsó két futamon 
nem állt rajthoz a Laser Standard mezőny-
ben. 24. helyen végzett. Egyébként egy 
hete egy edzők által rendezett edzőver-
senyt nyert Rióban Berecz Zsombor 14 
hajós Finn mezőnyben, amit – a számító-
gép vírusról – Zika Trophynak neveztek. 
Ennek az edzőversenynek sincs természete-
sen jelentősége, de azt nem rossz látni, hogy 

Zsombi hat futamból négyet megnyert… 
Detréék a Tallinni Olimpiát megelő-
ző edzéseken, kihasználva remek kisszeles 
sebességüket, az edzéseken mindig nagyon 
figyeltek arra, hogy az alkalmi futamokon, 
sebességi összeméréseken lehetőleg "leüges-
sék" a jövendő ellenfeleket, apró nyomot 
hagyva a lelkükben. Hagy emlékezzenek 
majd a futamok során arra, hogy milyen 
gyors az a magyar hajó… Bronzérmesek 
lettek ugyebár. •

eredMényeK
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vitorlázás olimpiai programja

auguSZtuS 8., 
hétFŐ 
18.05: férfi szörf, 1. 
futam (Gádorfalvi 
áron)
18.05: női szörf, 1. 
futam (Cholnoky 
sára)
18.05: férfi laser, 
1. futam (Vadnai 
Benjámin)
18.05: női laser 
radial, 1. futam 
(érdi mária)

auguSZtuS 9., 
Kedd 
18.05: férfi szörf, 2. 
futam (Gádorfalvi 
áron)
18.05: női szörf, 2. 
futam (Cholnoky 
sára)
18.05: férfi laser, 
2. futam (Vadnai 
Benjámin)
18.05: női laser 
radial, 2. futam 
(érdi mária)
18.05: férfi finn, 
1. futam (Berecz 
Zsombor)

auguSZtuS 10., 
SZerda 
18.05: férfi laser, 
3. futam (Vadnai 
Benjámin)
18.05: női laser 
radial, 3. futam 
(érdi mária)
18.05: férfi finn, 
2. futam (Berecz 
Zsombor)
18.05: férfi 470-es, 
1. futam
18.05: női 470-es, 1. 
futam
18.05: nacra 17, 1. 
futam

auguSZtuS 11., 
cSÜtÖrtÖK 
18.05: férfi szörf, 3. 
futam (Gádorfalvi 
áron)
18.05: női szörf, 3. 
futam (Cholnoky 
sára)
18.05: férfi finn, 
3. futam (Berecz 
Zsombor)
18.05: férfi 470-es, 
2. futam
18.05: női 470-es, 
2. futam
18.05: nacra 17, 2. 
futam

auguSZtuS 12., 
pénteK 
18.05: férfi szörf, 4. 
futam (Gádorfalvi 
áron)
18.05: női szörf, 4. 
futam (Cholnoky 
sára)
18.05: férfi laser, 
4. futam (Vadnai 
Benjámin)
18.05: női laser 
radial, 4. futam 
(érdi mária)
18.05: férfi 470-es, 
3. futam
18.05: női 470-es, 3. 
futam
18.05: férfi 49-es, 1. 
futam
18.05: női 49-es FX, 
1. futam

auguSZtuS 13., 
SZoMBat 
18.05: férfi laser, 
5. futam (Vadnai 
Benjámin)
18.05: női laser 
radial, 5. futam 
(érdi mária)
18.05: férfi finn, 
4. futam (Berecz 
Zsombor)
18.05: férfi 49-es, 2. 
futam
18.05: női 49-es FX, 
2. Futam
18.05: nacra 17, 3. 
futam

auguSZtuS 14., 
vaSárnap 
 18.05: férfi szörf, 
medal race 
18.05: férfi finn, 
5. futam (Berecz 
Zsombor)
18.05: férfi 470-es, 
4. futam
18.05: női 470-es, 4. 
futam
18.05: nacra 17, 4. 
futam
 19.05: női szörf, 
medal race

auguSZtuS 15., 
hétFŐ 
 18.05: női laser 
radial, medal race
18.05: férfi 49-es, 3. 
futam
18.05: női 49-es FX, 
3. futam
18.05: férfi 470-es, 
5. futam
18.05: női 470-es, 5. 
futam
 19.05: férfi laser, 
medal race

auguSZtuS 16., 
Kedd 
 18.05: férfi finn, 
medal race 
18:05: férfi 49-es, 4. 
futam
18.05: női 49-es FX, 
4. futam
 19.05: nacra 17, 
medal race

auguSZtuS 17., 
SZerda 
 18.05: női 470-es, 
medal race
 19.05: férfi 470-es, 
medal race

auguSZtuS 18., 
cSÜtÖrtÖK 
 18.05: férfi 49-es, 
medal race
 19.05: női 49-es 
FX, medal race

DetRéék a tallinni OliMpiát MegelÔZÔ eDZéSeken Min-
Dig nagyOn Figyeltek aRRa, hOgy aZ alkalMi FutaMO-
kOn, SebeSSégi öSSZeMéRéSeken lehetÔleg "leügeSSék" 
a jöVenDÔ ellenFeleket, apRó nyOMOt hagyVa a lel-
kükben. hagy eMlékeZZenek MajD a FutaMOk SORán 
aRRa, hOgy Milyen gyORS aZ a MagyaR hajó…
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VERSENYEK · Kereked újonc Kupa

A vitorlástábor idôszak végén, és a kishajós OB elôtt augusztus 13-14-án ren-
dezi a Kereked Vitorlásklub az Elsô Újonc Kupát Csopakon kezdô versenyzôk, 
és vitorlástáborok növendékei számára Optimist és RS Feva hajóosztályokban. 
Az Újonc Kupa célja, hogy a gyerekek átlépjenek a versenyvitorlázás világába.
Forrás: kereked Vitorlás klub

Kereked újonc Kupa

Az általános iskolai tanév végével sok 
szülő íratja be gyermekét vitorlás-

táborba a június 22-től augusztus 28-ig 
tartó táboroztatási időszak tíz hetének 
valamelyikén. Ha például a „vitorlástábor” 
szót valaki beüti a Google keresőbe, akkor 
ott közel 12.800 találat közül válogathat, 
mely táborba küldje gyermekét, és a tábo-
rok többsége így nyár elején is már teljesen 
betelt. 

Mindamellett, hogy a vitorlástáboroztatás 
csúcsra jár, addig serdülő és ifjúsági vitor-
lásversenyző képzéssel csupán alig pár vitor-
lásklubban foglalkoznak. Az ifjúsági ver-
senynevelő műhelyek száma az Optimist 

hajóosztályban alig éri el a 10 klubot, majd 
azt követően még alacsonyabb, Laser egy-
személyes ifjúsági hajóosztályban csupán 
hat klub, 420-as kétszemélyes ifjúsági hajó-
osztályban pedig csupán négy klub aktív, 
olimpiai hajóosztályokban pedig hazai szin-
ten elvétve jön össze komolyabb verseny, és 
a nagyhajós one-design pályaversenyek rész-
vétele is messze elmarad túraversenyek rész-
vételétől. 

Az Első Kereked Újonc Kupa célja, hogy 
felkeltse a pálya-versenyvitorlázás irán-
ti érdeklődést, valamint segítse a széle-
sebb-körű táborozó-bázisok és klubrétegek 
bekapcsolását a versenysportba. •

verSenyKiíráS
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VERSENYEK · Optimist Országos Bajnokság és nemzetközi Verseny

Forrás: Spartacus Vitorlás egylet 

verSenyKiíráS

Optimist Országos bajnokság  
és nemzetközi Verseny
Augusztus 22–26. Balatonföldváron rendezi 
a Spartacus Vitorlás Egylet az Optimist Országos Bajnokságot.

9 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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Izgalmas futamok, változatos szélviszonyok, napsütés jellemezték az MVM SE 
által a hétvégén rendezett Optimist ranglistaversenyt a balatonfüredi Koloska 
kikötôben. A regattára 113 OPs nevezett, köztük számos olyan újonc is, akik-
nek ez volt az elsô, második versenye. A versenyrendezôi és bírói feladato-
kat az MVM SE versenyein már megszokott csapat látta el, Fluck Benedek fô 
versenyrendezô, valamint Böröcz Bence versenybírósági elnök vezetésével.
Forrás: MVM Sport egyesület // Fotó: Cserta gábor

VERSENYEK · mVm Optimist ranglistaverseny

MVM Optimist ranglistaverseny

OPTIMIST
jÚliuSban

A három versenynapos ranglista-
versenyen kilenc futam lebonyo-

lítását tervezte a versenyrendezőség, 
amely tervet majdnem sikerült teljesí-
teni. A szombati első versenynap szél-

csenddel köszöntötte a mezőnyt, így 
parti halasztással indult a versenyprog-
ram. Délután a szél kissé erősödött, így 
Fluck Benedek versenyrendező kivitte 
a mezőnyt. A szél késő délutánra erősö-

dött fel és stabilizálódott annyira, hogy 
futamot lehessen indítani. A kis szélben 
a több mint 100 fős mezőnynél a rajt-
eljárás nem tűnt egyszerű feladatnak, 
többszöri próbálkozás és általános visz-

MVM Optimist Ranglistaverseny 
Időpont: 2016. július 1-4.
Helyszín: Balatonfüred
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VERSENYEK · mVm Optimist ranglistaverseny

szahívás után szigorított fekete lobogós rajt-
eljárással zárult a nap, amely több verseny-
ző számára jelentett kizárást az első futam-
ból. A parton a gyerekeket finom vacsora 
és Bősze Máté MVM SE Laser versenyző 
bűvészmutatványai várták.

A vasárnapi időjárás erős szelet ígért, ami 
be is igazolódott. Az egész délután kitartó, 
20-25 csomós északias szélben négy izgal-
mas futamot sikerült megrendezni. A ver-
senyzők felnőtteket is megszégyenítő kitar-
tással versenyezték végig az embert próbáló 
erősszeles napot, és külön kiemelendő, hogy 

több újonc is végig küzdötte mind a négy 
futamot! A fárasztó nap után mindenki 
megérdemelten lakmározott a palacsinta 
party finomságaiból. 

A versenynap végén az eredménylistát 
nagy előnnyel Kovács Attila (MVM SE) 
vezette, második helyen Szabó Roni (SVE) 
és harmadik helyen Nagy Bendegúz (BYC) 
várták a folytatást.

A vasárnapi fárasztó nap után hétfőn, 
a harmadik és egyben utolsó versenynapon 
igazi képeslapra illő idő várta a versenyzőket. 
A szél a délelőtt folyamán ugyan sokat for-

golódott és sokszor leállt, de kora délutánra 
nyugatiasra váltott, iránya és 8-10 csomós 
ereje stabilizálódott. Fluck Benedek verseny-
rendező igyekezett a maximumot kihoz-
ni a lehetőségekből és ennek köszönhetően 
a csodálatos időben további három futa-
mot sikerült megrendezni, így a legrosszabb 
futameredmény kiejtésére is lehetőség nyílt.

A hét futam összesített eredményei alapján 
Kovács Attila (MVM SE) megőrizve előző 
napi vezető pozícióját a ranglistaverseny 
abszolút első helyezettje és az ifjúsági kate-
gória győztese lett. • 

ifjúsági kategória:
1. Kovács Attila (mVm se)
2. szabó roni (sVe)
3. Tóth hanna Panna 
(Procelero se)

Serdülő kategória:
nagy Bendegúz (ByC)
Borda Levente ( sVe)
Jeney Kristóf (sVe)

ifjúsági lány kategória:
Tóth hanna Panna (Procelero se)
Litkey Janka (The-yKA)
Berry sára (Procelero se) 

Serdülő lány kategória:
Kis-szölgyémi Luca (Kereked)
nagy réka dóra (The-yKA)
Tóth Zelma (BsF VK)

a KategóriáK SZerinti eredMényeK aZ aláBBiaK SZerint alaKultaK:

a VeRSenyZÔk FelnÔtteket iS MegSZégyenítÔ kitaRtáSSal VeRSenyeZték Végig 
aZ eMbeRt pRóbáló eRÔSSZeleS napOt, éS külön kieMelenDÔ, hOgy több ÚjOnC 
iS Végig küZDötte MinD a négy FutaMOt!
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MVM OptiMiSt RangliStaVeRSeny:
háROM iZgalMaS VeRSenynap

VERSENYEK · mVm Optimist ranglistaverseny
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OPTIMIST
jÚliuSban
Optimist Világbajnokság 
Időpont: 2016. június 25–július 4.
Helyszín: Vilamoura, Portugália

A csapatversenyekhez az eredmé-
nyek alapján kialakított erősorrend-

be a magyarokat a rendezőség a 9. helyre 
sorolta, ami nagyon előkelő helynek szá-
mít! A selejtezők során Litvánia csapatá-
nak legyőzése után vereséget szenvedtek 
a brazil válogatott csapattól, de továbbjut-
va legyőzték a török ópésokat. Végül nem 
sikerült megverniük Szingapúr válogatottját 
a csoportvilágbajnokságon, így búcsúzni-

uk kellett a további küzdelmektől. Méltán 
lehetünk büszkék a Török Péter vezette 
ötfős magyar csapatra, akik jól helyt álltak 
a mindvégig gyengeszeles világbajnokság 
egyéni versenyén. Mindannyian a mezőny 
első felében, sőt első harmadában vitorláz-
tak, és a hat selejtezőfutam alapján négyen 
is bekerültek a legerősebb 64 közé.
11 futam alapján a magyarok egyéni 
eredményei a 258 hajós mezőnyben:

35. Lászlófy Ábel 14., 8., 16., 15., 26., 13. 
/ 6., 4., 54., 44., 53.
42. Bányai Attila 9., 29., 3., 29., 5., 8. / 5., 
60., 44., 42., 43.
51. Lászlófy Levente 9., 6., DSQ, 9., 4., 
35. / 25., 58., 33., 40., 39.
56. Jeney Máté 5., 10., 5., 31., 12., 17. / 
46., 30., 55., 57., BFD
76. De Jonghe Arthur 35., 32., 20., 3., 53., 
32. / 38., 10., 12., 21., 7. •

Az Atlanti-óceánon a Portugália déli partjánál Vilamourában június 25 és július 4 
között rendezték meg az Optimist Világbajnokságot. Török Péter edzôi irányításá-
val öt magyar srác versenyzett az 59 nemzet 258 versenyzôe között, akik 4 csoport-
ra bontva vitorláztak a futamokon. Az egyéni világbajnokság 11 futamos volt, július 
2-3-án pedig az országok közötti csapatversenyekkel folytatódott a világbajnokság.

VERSENYEK · Optimist VB

Optimist Világbajnokság
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VERSENYEK · Optimist európa-bajnokság

A dél-olaszországi Crotone vízein július 16-án 
kezdôdött és 22-ig tartott a 2016. évi Optimist 
Európa-bajnokság. 46 nemzet optimistesei, 
köztük 13 Európán kívüli országból érkezet-
tek versenyeztek a nyílt EB-n. 186 hajó a fiúk 
mezônyében és 105 a lányoknál.
Forrás: MVSZ

Optimist európa-bajnokság

OPTIMIST
jÚliuSban
Optimist Európa-bajnokság 
Időpont: 2016. július 16–22.
Helyszín: Crotone, Olaszország

Összetett helyezésük és futameredményeik:
FiÚK – 186 iNDuLó:
55. HUN 703 Szabó Roni Oszkár (Spartacus) 49., 
33., 3., 32., 9., 14., Arany: 48., 60., 46., 40. 
62. HUN 1315 Kovács Attila (MVM SE) 43., 24., 8., 
44., 6., 22., Arany: 58., 50., 56., 49. 
 77. HUN 918 Nagy Bendegúz (BYC ) 45., 30., 18., 
53., 22., bfd, Ezüst: 22., 11., 17., 4.
 83. HUN 230 Papp Péter (Soproni ÉV) 40., 25., 
37.,21., 30., 17., Ezüst: 58., 5. 35., 29.
155. HUN 1332 Szalai Suta (Keszthelyi YC) 35., 45., 
45., 47., bfd, bfd, Bronz: 9., 26., 41., 32.

LÁNYOK – 105 RÉSZTVEVő:
 71. HUN 737 Tóth Hanna Panna /Csopaki VI) 50., 
16., 44., 43., 23., 28. Ezüst: 18., 19., 11., 24.

Magyarországról hatan utaztak: Kovács Attila, Szabó Roni Oszkár, Nagy 
Bendegúz, Papp Péter és Szalai Suta, a lányoknál pedig Tóth Hanna 

Panna versenyzett. A csapatvezetők Brencsán Dávid és Szalontai Bence voltak.
A magyar gyerekek várakozáson felül teljesítettek a nekik szokatlan nagyhul-

lámos tengeri körülmények között is. •
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Részletek Szalontai Bence beszámolójából
VERSENYEK · Optimist európa-bajnokság

TeLJes CIKKeK

Különleges, sokszínű csapattal utaztunk az EB-re. mert a hat gyerek hat különböző 
klub versenyzője. Optimistben egyébként aki részt vesz a világbajnokságon, az nem 
indulhat az EB-n. Idén az erősebb versenyzőink a VB-re utaztak, így az Európa-
bajnokságon résztvevő csapatunk fiatalabb, tapasztalatlanabb vitorlázókból állt. Az 
a mi pechünk, hogy a Vb-n gyenge szeles verseny volt, ahol pedig a mieink frisebb 
szélben teljesítettek volna jobban, míg az EB-n a gyenge-közepes szél feküdt volna 
nekünk. Ám mindent összevetve a fiatal Európa-bajnoki csapatunk szereplése túltel-
jesítette az elvárásokat.

Az utóbbi évek talán legnagyobb 
létszámú és legszínesebb EB 
mezőnye gyűlt össze a dél-olasz 
városkában. Crotone polgá-
rai nagyon kitettek magukért. 
Amikor edzeni voltunk ott, egy 
átlagos, nem túl rendezett olasz 
halászvárost láttunk, az ilyen 
helyeken gyakori rendetlen-
ségekkel. De mire az EB került 
sorra, teljesen megváltozott 
a helyszín. Mindent rendbe rak-
tak, kitakarítottak, kifestettek, 
fákat telepítettek, szinte új 
várost építettek. Az Optimist EB 
nagy esemény volt a városban. 
Nagyszabású megnyitó ünnep-
séget rendeztek, amelynek 
során az összes gyerek, szülők és 
kísérők végigvonultak a városon. 
Másnap kezdődtek a futamok.

AZ EB-N HÁROM CSOPORTBAN 
VERSENYEZTEK A FiÚK, KET-
TőBEN A LÁNYOK. TiPiKuS 
TENGERi KöRüLMÉNYEK jEL-
LEMEZTÉK A FuTAMOK NAGY 
TöBBSÉGÉT. OTT A TARANTói-
öBöLBEN AZ OLASZ CSiZMA 
ALjÁN A PARTTAL PÁRHuZA-
MOS SZÉL KÉTSZÁZ KiLOMÉ-
TER HOSSZAN SZABADON 
HAjTHATTA AZ OLYKOR KÉT-
MÉTERESRE NöVő HuLLÁ-
MOKAT, ÉS TERMÉSZETESEN 
ÁRAMLATOK iS VOLTAK.

A jóval húszcsomó feletti szél nagyon próbá-
ra tette a mieinket. nem a szél ereje, inkább 
a hatalmas hullámok. Jól vitorláztak, voltak 
szép megmozdulásaik, és mindent megtet-
tek, kihajtották magukat, de a hajó jó sebes-
séggel vezetése annyit kivett belőlük, hogy 
a mezőnytaktikára és stratégiára figyelni már 
nem tudtak eléggé.
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VERSENYEK · Jön a svert Kupa, a Balaton legrégebbi vitorlásversenye

A Svert Kupa hagyománnyal rendelkezik Zamárdi város és a Balaton életében. A hagyomány 2015-
ben sikeresen újjáéledt. Így idén is várjuk az azokat, akik egy jó szervezésû, nívós, balatoni hangula-
tú versenyen kívánnak részt venni. 2015-ben 67 hajó indult a Svert Kupáért és a DELL valamint más 
szponzoraink értékes prémium tárgynyereményeiért. 2016-ban már az elôrejelzések is azt mutatják, 
hogy még több résztvevôvel számolhatunk a Svert Kupán. Tehát minden adott, hogy Te is a szelek 
szárnyán hajózz velünk Zamárdi partjainál! 

jön a SVeRt kupa, a balatOn  
legRégebbi VitORláSVeRSenye

a online nevezés és egyéb információ a versenyről elérhető itt: www.svertkupa.hu

aZ elSÔ ilyen neVû VitORláSVeRSenyt 1929-ben RenDeZték 
Meg nagy SikeRRel.

2016. augusztus 13. 10. óra Zamárdi, Bácskai utca kikötô. 
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VERSENYEK · 420-as VB san remoban

262 hajóval, 27 országból, 5 kontinensrôl érkztek a versenyzôk a 2016 évi 
420 VB-re San Remoba. Magyarok közül a Kereked színeiben versenyzô Wolf 
Szabolcs–Csébfalvi András páros a két részre osztott 110 hajós 420 Open Fleet 
Kék Csoportjában indult, míg a Spartacus színeiben versenyzô Formanek Liza–
Kalmár Luca páros a két részre osztott 84 hajós 420 Ladies Fleet Sárga cso-
portjában indult. Szerzô: pallay tibor, Weöres botond // Fotó: gerolamo acquarone

420-as Vb San Remoban

Az első versenynap reggelén irány a klub, motoros-szerélés es az első futamok 
volt a cél. Szél alig volt, halasztással indult a nap, egészen 14 óráig, mikor 
kivitték a mezőnyt. Sajnos szél nem alakult ki, így futam sem volt.

inDuláS éS eDZéSek FutaM nélküli elSÔ VeRSenynapKis csapatunk péntek délelőtt kelt útra az olasz-
országi San Remoba, hogy részt vegyen a fel-
nőtt Világbajnokságon. Az út szinte esemény-
telen volt, elfoglalhattuk este a szobáinkat. 
Szombaton a hajók összerakása és a motoros 
vízre rakása volt a terv, de sajnos utóbbi meg-
makacsolta magát. A Formanek Liza–Kalmár 
Luca és a Wolf Szabolcs–Csébfalvi András 
párosok 3 órát tudtak parádés körülmények 
között edzeni. Vasárnap reggel ismét edzés, 
majd délután felmérés. itt is majdnem minden 
rendben, csak Lizáék hajójába kellett kis ólmot 
rakni. Este megnyitó, elég kis létszámú csapat-
ként a srácok nem élvezték annyira. Majd az 
EB-n…

erdeMény
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VERSENYEK · 420-as VB san remoban

videó
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VERSENYEK · 420-as VB san remoban

A fiuknak fekete napja volt. Nem elég, hogy figyel-
metlenségből adódóan rossz csoportokban vitorlázták 
le a napot, de az egyik rajtban össze is tört a hajó-
juk. Egy futamuk felejtős volt, de kettőben a mezőny 
közepében vitorláztak. Sajnos lelkileg nagyon megvi-
selte őket ez a nap. A vízről este 8-kor értünk ki, ami 
mutatja mennyire hosszú napunk volt.

Fekete nap

SütkéReZéS a napOn
A selejtezők utolsó napjára 1 órára írták ki a rajtot. Ennek megfelelően vittek 
is ki minket a vízre, de következett 3 óra halasztás a vízen. Mikor már min-
denki jól szétsült a napon, befordult a szél is, és nekiálltak a futamoknak. 
A lányok két futamban is nagyon szépen teljesítettek, de a középsőben nem 
találták meg a megfelelő ritmust, a végen jöttek be. Gyártottak egy kiváló 24. 
helyet, ami nagyon szép teljesítmény a felnőtt mezőnyben.

Csütörtökön, ahogy várható volt, ezüst csoportokba kerültek versenyzőink. Déleőtt 
10-re írtak rajtot, de parti halasztással indult az amúgy felhős nap. Frissült a szél, 
így 11 körül vízre mentünk. A fiúknál 2 futam volt, az egyik futam felejtős, 
a másodikban 29. hely lett a vége, ami bíztató, talán elindultak kifele a gödör-
ből. Sajnos elfelejtettek kijelentkezni a vízről, így kaptak még egy büntetőpontot is. 
Szegény embert meg az ág is húzza effekt. Viszont elmozdultak az utolsó helyről, 
most a cél az első 100-ba kerülés.

kiFelé a göDöRbÔl

ki-be-ki-be
A lányok rendezősége elég teszetosza. Az előttük rajtoló csoportok miatt elég későn 
vágtak neki, es a végén irreálissá váló szélben futottak be a 30. helyen, de sok-
kal előrébb álltak meg a befutó előtt 100 méterrel. utána nekik parti halasztás, 
majd irány vissza 3 után a vízre, majd kinti várakozás után lelőttek a napot nekik. 
Szoktuk a nagy mezőnyben való rajtolást, felkészülésnek foguk fel a füredi EB-re!
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VERSENYEK · Groupama nyílt 420 és 470 junior európa-bajnokság Balatonfüreden

groupama nyílt 420 és 470 junior  
európa-bajnokság balatonfüreden
JúLIus VéGén KeZdŐdöTT AZ IdeI BALATOnI VITOrLás sZeZOn eGyIK LeGJeLenTŐseBB nemZeTKöZI 
eseménye, AmeLyeT A JöVŐre ALAPíTásánAK 150. éVFOrduLóJáT ünnePLŐ BALATOnFüredI yAChT 
CLuB, A mAGyAr VITOrLás sZöVeTséG, A 420 nemZeTKöZI OsZTáLysZöVeTséG és A 470 nemZeTKöZI 
OsZTáLysZöVeTséG rendeZeT. KéT nAP sZéLCsend és FOrrósáG uTán A BALATOn A LeGJOBB ArCáT 
VeTTe eLŐ A GrOuPAmA 420 és 470 JunIOr euróPA-BAJnOKsáG FOLyTATásáhOZ.

Vasárnap reggel még kényszerű parti 
halasztással kezdődött a program, majd 

11-kor vitte vízre a mezőnyt a két pálya-
felelős Fluck Benedek és Rauschenberger 
Miklós. Később a 420-asok visszatértek 
a kikötőbe, miközben a 470-esek elrajtol-
tak. A Tihanyi-csőből megjött a délnyugati, 
vagyis a 420-asok is hamar visszatérhettek. 

Ez már jó szél volt. Estig mindkét hajó-
osztályban, minden csoportban 3-3 remek 
futamot vitorláztak.

A verseny a várakozásnak megfelelő-
en kiélezett és szoros a mezőny minden 
részében. A második versenynapon, hét-
főn immár teljesen kegyeibe fogadta a ver-
senyzőket és versenyrendezőket az időjá-
rás. Balatoni viszonylatban tökéletes észak-
északnyugati szél fújt, 15-20 csomós, és még 
az első napinál is stabilabb. Így minden 
hajóosztályban megfelelő számú futammal 
zárhatták a csoportok a selejtezőket, a hat 
futam eredményei alapján alapján arany, 

ezüst és bronz csoportokra osztottan folyta-
tódott a verseny. Bár a szél az ilyenkor meg-
szokott módon forgott és frissülgetett, de 
Tihany felé a 420-asok, keletebbre és távo-
labb az északi parttól a 470-esek futamai 
közben egyszer sem kellett pályát módo-
sítani. Akadtak feketezászlós rajtok és tör-
tént néhány borulás, de ez velejárója még az 
ilyen parádésan jól sikerült napnak is.

Gyengeszeles nappal zárult a Groupama 
420 és 470 junior Európa-baknokság 

2016.
07.29–08.05.
Balatonfüred

Forrás: MVSZ // Fotó: Szántó áron, Szabó leonard

eredMény
eleMZéSeK
eDZÔi vitorlazas.hu
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22 OrsZáGBóL érKeZTeK neVe-
ZéseK. A 420-As nyíLT meZŐny-
Ben 85 eGyséG, A 420 u17-Ben 39, 
A 470 nŐI meZŐnyBen 35, míG 
A 470-es FérFIAKnáL 50 eGyséG 
AdTA Le A neVeZéséT. A mAGyAr 
sZíneKeT TIZenöT 420-As eGyséG 
KéPVIseLI. A TöBBséG – nyOLC 
CsAPAT – A nyíLT KATeGórIáBAn 
neVeZeTT, KöZTüK eGy LányCsA-
PAT, és heTen InduLhATnAK AZ 
u17-es KOrOsZTáLyBAn. A 470-es 
hAJóOsZTáLyBAn A FIúKnáL héT 
hAJó, A LányOKnáL eGy PárOs 
InduLT.

VERSENYEK · Groupama nyílt 420 és 470 junior európa-bajnokság Balatonfüreden
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VERSENYEK · Groupama nyílt 420 és 470 junior európa-bajnokság Balatonfüreden

Balatonfüreden végső próbára téve a ver-
senyzőket és rendezőket. A tervezett két 
420-as zárófutamból, és a 470-esek Érem- 
illetve utolsó mezőnyfutamából a 7-8 cso-
móval fújó gyenge, leálló szélben sikerült 
megrendezni a 470 es Medal Race-eket és 
egy futamot a 420-asoknak. Aztán a már 
túl gyenge szélben a versenyrendezőség 
előbb halasztást rendelt el, majd lemondott 
a folytatásról.

Mindenestre sikerült újra egy színvona-
las, változatos Európa-bajnokságot rendezni 
a Balatonon, amelyen a résztvevők a ver-
senyzésre éppen hogy elégségestől kezdve 
egészen a jóval 20 csomó felett fújóig min-
denféle szélviszonyokkal találkozhattak, 
így biztos, hogy a legsokoldalúbb csapatok 
végezhettek az élen.

Az idei junior Európa-bajnokságon egy-
értelműen uralkodtak az olasz verseny-

zők, hiszen begyűjtötték az aranyérmeket 
a 470 férfi, 470 női, a 420 női és a 420 
u17 kategóriákban. Csak a nyílt 420-as 
Európa-bajnoki címet tudta elhódítani elő-
lük a Bilik-Shalgi izraeli kettős, de az olasz 
hajó ott is csak egyetlen ponttal maradt el 
az aranyérmestől.

Ahogy azt várni lehetett, a magyar ver-
senyzők nem tartoztak az élmezőny-
be. Ahhoz, hogy odajussanak, sokkal 
intezívebben kéne bekapcsolódniuk a nem-
zetközi versenyéletbe, és többet kéne haté-
kony módon edzeni, a legjobbaknak olykor 
a nálunk előrébb tartó nemzetek versenyzői-
vel együtt készülni.

Az összes magyar résztvevő közül egyedül 
a férfi 470-es osztályban Gyapjas-Balázsnak 
és Zsombornak lehetett volna esélye az 
élmezőnybe kerülni. Végig 8-9. helyen áll-
tak a versenyben, de sajnos rosszul sikerült 

az utolsó versenynapjuk, és nem indulhattak 
az Éremfutamon.

A nyílt 420-as osztályban a Wolf Szabolcs 
– Csébfalvi András kettős tudott éppen 
hogy bekerülni az Arany csoportba, és 
a döntő futamok után is maradtak a 42. 
helyen.

A magyar színeket képviselő vitorlázók 
nagy többségének ez volt élete első komoly 
világversenye. Tudásszintjüknek megfele-
lően helyt álltak. Edzőikkel együtt ponto-
san felmérhették, hol tartanak a nemzetkö-
zi mezőnyben, így láthatják azt is, hogy mi 
kell az előre lépéshez. •

Fotó

a Résztvevők a veRsenyzésRe éppen hogy elégségestől 
kezdve egészen a jóval 20 csomó felett fújóig mindenféle 
szélviszonyokkal találkozhattak, így biztos, hogy a legso-
koldalúbb csapatok végezhettek az élen
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VERSENYEK · Groupama nyílt 420 és 470 junior európa-bajnokság Balatonfüreden

470 FérFi – végeredMény
1. GIACOmO FerrArI/GIuLIO CALABrO (ITA 757) – 28 POnT
2. mALTe WInKeL/mATTI CIPrA (Ger 13) – 34 POnT
3. hIPPOLyTe mACheTTI/sIdOIne dAnTes (FrA 79) – 36 POnT
4. dAVId ChArLes/ALeX ChArLes (esP 1) – 48 POnT
5. yOAV rOOZ/mAOr ABu (Isr 10) – 62 POnT
12. GyAPJAs – GyAPJAs – 75 POnT
 
470 nŐi – végeredMény (33 haJó)
1. BenedeTTA dI sALLe/ALessAndrA duBBInI (ITA 74) – 27 POnT
2. FrederIKe LOeWe/AnnA mArKFOrT (Ger 26) – 41 POnT
3. sILVIA mAs/PAuLO BArCeLO (esP 18) – 53 POnT
4. AnTOnInA mArCInIAK/WerOnIKA JAne (POL 80) – 64 POnT
5. nOyA BAr-Am/sTAV BrOKmAn (Isr 11) – 74 POnT
20. PéCh FAnnI – héJJ esZTer . 136 POnT

nyílt 420 – végeredMény 11 FutaM alapJán (83 haJó)
1. IdO BILIK/OFeK shALGI (Isr 54148) – 36 POnT
2. TeLIs AThAnAsOPOuLOs yOGO/dImITrIs TAssIOs (Gre 56071) 
– 37 POnT
3. CArLOs BALAGuer/IGnACIO BALAGuer (esP 55947) – 77 POnT
4. VAsILIOs GOurGIOTIs/OresTIs BATsIs (Gre 54484) – 77 POnT
5. VerOnICA FerrArO/GIuLIA IerArdI (ITA 56042) – 85 POnT
42. WOLF-CséBFALVI – 255P

a MagyaroK aZ eZÜSt cSoportBan SZerepelve:
69.FOrmAneK-KALmár – 258P
71.nyárI-PerTL – 265P
72.KáLOCZy-sZALAI – 279P
74.nAGy-BúZA – 300P
77.nAGy-hOrVáTh – 303P
81.IZsáK-BOnIFerT – 365P
82.FArKAs-seres – 383P
83.ZámBó-ZámBó – 389P

420 u17- végeredMény 11 FutaM alapJán (38 haJó)
1. TOmmAsO CILLI/BrunO mAnTerO (ITA 56076) – 22 POnT
2. dAnIeL GöTTLICh/LInus KLAsen (Ger 55163) – 24 POnT
3. LuCAs PAres/TeO PAres (esP 53559) – 75 POnT
4. huGO Le CLeCh/ZAChAry Le BrIs (FrA 55985) – 69 POnT
5. VITA heAThCOTe/mILLy BOyLe (GBr 54483) – 95 POnT
19.KOCsIs-PAVLIK – 169P
29.TóTh-némeTh – 252P
31.mAróTy-BAdAr – 268P
33.nAGy- IFI-VALde – 283P
34.sZüCs-FehérVárI – 285P
35.GereBen-KALmár – 290P FOrrás: COmPAssmAGAZIn.hu

végeredMényeK
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szeRelés…

VERSENYEK · Groupama nyílt 420 és 470 junior európa-bajnokság Balatonfüreden
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VERSENYEK · Klasszikusok reneszánsza Csopakon

Csopakon – immáron negyedik alkalommal – került lebonyolításra a Stratis-
Kereked Klasszikus Kupa Pályaverseny a Klasszikus Flotta 10 hajóosztályá-
nak (köztük a történelmi a schärenkreuzerekkel (75-ös, 40-es, 30-as, 22-es), 
a Tramontana 8mR jachttal (mint a császári és királyi Jachtraj utolsó fennma-
radt balatoni hajójával), a balatoni cirkálókkal (70-es, 50-es, Európa 30-as), 
valamint dragonokkal, túrajollékkal és folkboatokkal.
Forrás: kereked Vitorlás klub // Fotó: Cserta gábor

klasszikusok reneszánsza Csopakon

Az események szokás szerint már péntek 
este kezdetüket vették a PO Funk 

unit jazz zenekari aláfestése mellett tartott 
kisfogadás keretében.

A Kupán idén már közel 50 darab cirkáló 
és jolle vett részt három csoportban rajtol-
tatva a hajókat, amely a Klasszikus Kupán 
rajthoz állt hajók tekintetében újabb csúcs. 
Az első csoportban induló összevont cir-
kálók (75-ösök, 8mR, 40-esek), valamint 
70-esek a teljes mezőny összeadott hajóko-
rainak és vitorlafelületeinek közel három-
negyedét tették ki. A versenyt mindhárom 
75-ös cirkáló megtisztelte részvételével, és 

a 70-es cirkálók közül 6 hajó képviselte 
magát. Egy rajtvonalon indulhatott el a leg-
rangosabb történelmi múlttal rendelkező 
Tramontána, ezen felül az MVSZ előző és 
jelenlegi elnökét felsorakoztató Lillafüred és 
a Tabu is, a háttérben a nézőhajónak meg-
hívott Kisfaludy múzeumhajóval.

A hajók méltó rangjához illeszkedett 
a szombat esti parti esemény is. A pódium-
beszélgetések keretében a Balaton két leg-
nagyobb múltú hajója a Kishamis (Hrehuss 
György) és a Tramontána (Sándor Ferenc – 
jegenye) került bemutatásra, Borbély Ferenc 
moderálása mellett. Ezt követően fehérte-

rítős asztalokon lett tálalva a vacsora, cso-
paki palackozott topborok (jásdi, Petrányi, 
Homola pincészet) felszolgálása mellett 
Pátkai Rozina Quintet zenekarának előadá-
sa mellett. 

összesen 3 futam került megrendezésre. 
A díjak vasárnapi átadására a kialakult gya-
korlat szerint 70 év feletti vitorlázót kértek 
fel. idén ifj. Scharbert Gyula adta át a díja-
kat. •

eredMény
pdF
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VERSENYEK · Klasszikusok reneszánsza Csopakon

A csopaki Kereked Vitorlásklub 
2016-ben immáron negye-
dik alkalommal rendezi meg 
a Klasszikus Kupa pályaversenyét 
a Klasszikus Flotta 10 hajóosztá-
lyának, köztük a történelmi híres-
ségű, javarészt háború előtt épült 
schärenkreuzerekkel (75-ös, 55-ös, 
40-es, 30-as, 22-es), a korai olim-
piákról ismert nemzetközi méter 
jachtosztály tagjaival (6mR és 8mR), 
a balatoni cirkálókkal (70-es, 50-es, 
Európa 30-as), valamint dragonok-
kal, túrajollékkal és folkboatokkal.
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VERSENYEK · Cadet eB Tihanyban

Bô két órás várakozás után nagyjából a semmire ment vízre a Cadet Európa-
bajnokság mezônye a verseny elsô napján, de bejött a fôrendezô Beliczay 
Márton húzása: alig 20 perc várakozás után az elhaló keleti szél romjain 
gyönyôrû déli épült fel. A 160 fokról fújó, átlagosan 9-11 csomós szélben a máso-
dik – fekete zászlós – rajttal indult az éles küzdelem a kontinens bajnoki címért.
Forrás: MVSZ

Cadet eb tihanyban

Az Eb varázslatosan indult a magyar 
csapat számára, a Bánszky-Batiz ket-

tős a 4., a Nagy-Kendeh egység – az utolsó 
pillanatban sérülés miatt szerzett kölcsönha-
jóval – pedig a 7. helyen értek célba. A többi 
magyar hajó inkább a mezőny második 
felében vitézkedett. A futamot a lengyel 
Leymanczyk-Mielewczyk kettős nyerte egy 
német és egy másik lengyel hajó előtt.

A következő két futamban az egyhén 
jobbra forduló és megfrissülő szélben a len-
gyel, belga és holland, illetve ukrán és orosz 

hajók voltak elől, a magyarok ezúttal nem 
tudtak nagyot dobni, de a Bánszky-Batiz 
egység a harmadik futamban azért befért az 
első harmadba.

Az első naphoz hasonló referencia időjárás-
ban zajlott a nyílt Cadet Európa-bajnokság 
második napja is, csak ezúttal nem déli, 
hanem északi-északnyugati irányból fújt 
az átlagban 11-14 csomós szél. Pár apróbb 
módosítástól eltekintve stabil körülmé-
nyek között teljesített újabb három futa-
mot a mezőny, a nap nyertesei az orosz és az 

egyik cseh hajó volt. Olyannyira, hogy hat 
futam után az orosz Safin-Golubev kettős 
vezet, két lengyel egység előtt, a cseh Zuzana 
Vychová-Eliska Vychová kettős pedig 1., 6., 
2. helyezéseivel a negyedik helyre jött fel 
nagyjából a mezőny közepéből.

Az első tízben négy lengyel, két holland 
és egy-egy orosz, cseh, ukrán és belga egy-
ség sorakozik. A legjobb magyar hajó a 19. 
helyen tartózkodik, Bánszky Boti és Batiz 
Ábel a második napon a 12., 24. és a 25. 
helyeken futott célba. •

eredMényeK
FotóK videó

Több mint EB 
avagy a Cadet  

osztály hattyúdala

Körkapcsolásban 
cadett oB
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VERSENYEK · Cadet eB Tihanyban
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Több mint EB 
avagy a Cadet osztály hattyúdala

1960-as évek elején-közepén jelent meg a Cadet Magyarországon 
és hamar nagy népszerűségre tett szert, mint belépő versenyha-
jó osztály. Az első kb. 20 évben a hajók a klubok műhelyeiben 
fából épültek, a vitorlákat pedig egy-egy külföldről vett (Holt 
Allen, Musto) garnitúra sablonjáról koppintva szintén a „házi” 
varrodákban készítették, így a felszerelés a szocialista viszonyok 
között is könnyen hozzáférhető volt. A 70-es évek elejétől, köze-
pétől már nemzetközi versenyekre is jártak a magyar Cadetosok. 
(a korai időszakról több részletet is olvashatnak az eltökéltebb 
érdeklődők az írásom végén) Akkoriban jelent meg egyszemé-
lyes belépő hajóosztályként az Optimist. Ettől kezdve évtizede-
ken keresztül egymás mellett élt és fejlődött Magyarországon 
a két hajóosztály, egymást kiegészítve és feltételezve. A legutolsó 
kb. 15 évben alakult ki az a tendencia, hogy az Optimist osztály 
erősödött, a Cadet gyengült, sőt, a legutolsó években már kizá-
rólag a THE tartotta fenn kis flottáját. Ez az időszak THE szí-
nekben még értékes nemzetközi sikereket is hozott. Elsőre nehéz 

megérteni, mi vezetett az osztály bukásához, hiszen komoly 
érvek szólnak mellette. 
Kis, kétszemélyes hajó előnyei, „belépő” modellként – általában:

•  Abszolút kezdőként tud a gyerek belépni a verseny-mezőnybe, 
egy tapasztalt társ mellett

• 3 vitorla egymásra hatását és kezelését lehet rajta megtanulni
• Kétszemélyes-, azaz csapat-élményt nyújt
• Együttműködésre és kommunikációra tanít, kényszerít

A Cadet osztály konkrét erősségei, ezen túlmenően:
•  Biztonságos. Levágott, turcsi orra miatt könnyen lehet 

felluvolni, azaz nagy szélben kevésbé borulékony.
•  Relatíve olcsó. Azzal, hogy felmérési (azaz nem egyetlen 

gyártónak monopolizált) hajóosztály, lehetséges a hazai, illet-
ve bármilyen más, olcsóbb gyártása már kis szériában is.

•  Nincsen helyette más, nagyságrendileg modernebb, jobb, és 
nemzetközi szinten elfogadott hajó (utód).

Cadet Országos Bajnokságot, majd Cadet nyílt Európa Bajnokságot rendezett a Tihanyi Hajós Egylet (THE). 
A versenyek után – az országban utolsóként – a THE-ben is megszűnik a Cadet osztály működtetése. A Cadet kb. 
55 éves küldetés után Magyarországon eltűnik a süllyesztőben. Ez adta a lökést, hogy elmerengjek a történeten. 

Merengésemhez segítséget is kértem: a múltról és a tendenciákról Fundák György, Füzi Péter, Turi László, Molnár 
Csaba (Egér) osztotta meg velem (főként agárdi) emlékeit.

sZerZŐ: CsŐreGh ZOLTán
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Ezek komoly érvek a kétszemélyes tanulóhajó, illetve konkré-
tan a Cadet mellett, a fennmaradáshoz sajnos mégsem volt elég. 
Az egyik magyarázat nemzetközi szinten található: szemben az 
Optimist osztály nemzetközi szövetségével, a Cadet szövetsége 
nem volt elég egységes, céltudatos és határozott, úgy is fogal-
mazhatjuk, hogy se a víziója, se az érdekérvényesítő képessége 
nem volt elegendő. Ráadásul a két osztály egymás ellen is dol-
gozott, egymás elől próbálták a versenyzőket csábítani, így az 
Optimist erősödése a Cadet rovására történt. Ez az a bizonyos 
torta… Magyarországon az Optimist osztály erősödése a Cadet 
rovására párhuzamosan zajlott azzal a tendenciával, hogy a szü-
lőknek egyre erősebb befolyásuk, szerepük lett a gyerekek ver-
senyeztetésében. Az egyszemélyes osztály jobb közeg a saját 
gyermek támogatására, segítésére. A klubok – gondolom – nem 
tudtak vagy akartak koncepciót szembeállítani az eltökélt sport-
szülőkkel (a vevő az úr), ráadásul nemzetközi vizekre kitekint-
ve sem kaptak ehhez erős muníciót… Hát így juthattunk ide, az 
osztály mostani, utolsó fellépéséhez. 

Végül, ahogy korábban ígértem, néhány epizód és emlék az 
osztály első 20 évéből, a befutott, leginkább agárdi emlékekből 
összerakva:
1964 évben, az Eper műhelyből kerültek Agárdra az 

első kadettok (Egybeesik Reinhardt -Gyu- György agár-
di edzősködésének kezdetével). Számuk 10 körül lehetett. 
Becenevükön deckjük rózsaszínje miatt (a test fehér) bugyi-
hajóknak hívták őket. Iszonyú nehezek voltak. Egy közülük – 
a Tornádó – zöld deckű volt, ez volt a legsúlyosabb hajó, flautés 
futamban mindig biztos utolsó. A Tornádó vízretétele és kivétele 

(figyelem: matracon, a kikötőbeton élén) is érezhető többlet-erő-
feszítést igényelt. A rózsaszín hajók közül egy nevet sikerült fel-
idézni: Gibli. A hajóknak 4 füle is volt, ennél fogva vitték a ver-
senyzők a parton, hiszen ha sója nem volt, akkor sója-kocsi sem.

Készült még négy-hat zöld hajó, amiket aztán a hetvenes évek 
közepén vontak ki a forgalomból, mert elrothadtak. Ezek is szín-
re-festett aljú hajók voltak, zöld aljú, világoszöld deckű hajók. 
A Magyar Bajnokságok akkoriban kizárólag a Velencei tavon 
zajlottak. 
1968-ban történt, hogy a bajnokságot vezető Fundák György 

(Építők, Balatonalmádi) hajójának futam közben kidőlt az árbo-
ca, így az agárdi Talaber (?) lett bajnok. A bajnoki pontszerző 
versenyeken és a bajnokságokon duplájára nőtt az agárdi hajó-
szám, versenyzők érkeztek Balatonról, Fertőről, Mályiból, majd 
később Lengyelországból, Csehszlovákiából. A teljes hazai 
mezőny akkoriban kb. 30-40 egységből állt.

Agárd javuló eredményességét a technika fejlődése is igye-
kezet követni: 1969 májusra elkészült három új Cadet az 
agárdi Schlaghammer Lukács műhelyében, a VVSI telepén. 
Könnyűek voltak (legalábbis a bugyi hajókhoz képest), mind-
háromnak natúr sötétbarna színű oldala volt. Felszerelésük 
és vízrebocsátásuk után hamar kiderült, hogy ezekkel jobban 
lehet versenyezni, mint a régebbiekkel. Nevet is kaptak. Talán 
nyolc volt belőlük… Nem volt két egyforma közöttük, mind-
nek más volt a tulajdonsága, másként vette a hullámokat, más 
szélben voltak jók. Jó kis hajók voltak, ezekkel már oda lehe-
tett érni a mezőny elejére. A menők, Füzi, Manó, és még ket-
ten, zöld hajókban ültek. 
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 Az egyszemélyes osztály jobb közeg a saját gyermek 
támogatására, segítésére. A klubok – gondolom – nem tudtak vagy 
akartak koncepciót szembeállítani az eltökélt sport-szülőkkel, ráadásul nemzetkö-
zi vizekre kitekintve sem kaptak ehhez erős muníciót… Hát így juthattunk 
ide, az osztály mostani, utolsó fellépéséhez.
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1971-ben már 16 db eltérő minőségű verseny Cadet állt 
a Velencei Tavi Vizi Sportiskolában: 3 "régiződ", 3 "piros" (ezek 
nagyon masszív hajók voltak, egyik-másik extrém gyors vitorlá-
val a nehéz testhez), a 6 "natúr" (ezek nagyon könnyű, de sérü-
lékeny hajók voltak, szintén elnevezve, egyik köztük Harmattán 
II.) és a 4 "újzöld", a Szélvész (4763), a Villám (4756 – ezen 
volt az egyetlen Jack Holt vitorlázat), a Vihar (4762) és a Szellő 
(4757).
1974-ben épült 6 "új natúr", majd 1975-ben még egy (4726 

számú, világoskék volt a deckje és fehér volt az alja), Bóra volt 
a neve. Tavon elég jó sebessége volt, de a tengeri hullámo-
kat nem bírta nagyon megállt, lassú volt. Túri Lacinak, ami-
vel a Túri-Pieke és a korábbi új hat közül az egyik hajóval 
(4722) a Juhász Tamás-Juhász Csaba párosok rész vettek a világ 
(európa?) bajnokságon talán Belgiumban, vagy Hollandiában, 
vagy Angliában. Akkor már hosszú ideje nem mentek a magyar 
Cadetosok a világversenyekre, így ez áttörésnek is számított, 
mert ezután viszont kisebb-nagyobb kihagyásokkal rendszeresen 
jártak egészen mostanáig.

1979-ben (talán 80-ban?) jöttek meg Agárdra 
Lengyelországból az első műanyag hajók (a felirat már magyar hoz-
záadott érték volt: Made in Poland – don't use in water). Narancssárga 
és sárga deckkel virítottak. Ennek a korszaknak az üdvöskéi a Nyári 
testvérek voltak (Gyula és Zsolt), velük igen szoros versenyben 
a Litkey Botond és Havas–Tejföl–Iván páros. Szigeti Imre nevű fehér-
vári srác is elég jól nyomta. Akkoriban a bajnokságokat ezeknek 
a párosoknak köszönhetően egyértelműen a VVSI uralta. Egyik sárga 
deckű műanyag csodát az "Oposszum" névre kereszteltük, ami az 
akkori szlengben a mostani "gyökér" jelentését hordozta.

Az első jó vitorlát Reinhardt Györgyék Angliából rendelték 
a ’60-as évek közepén Holt Allentől, ezt koppintották le és varr-
ták meg Agárdon. Pár évvel később a Jack Holt vitorlázat meg-
szerzése feltehetően nem volt zökkenőmentes, mert a fock eny-
hén nagyobb volt az akkori méretnél, a nagyvitorla viszont alul 
15 cm-rel kisebb, azaz viharvitorlának nézett ki (az első éle volt 
durván rövidebb, ezért aztán nagy szélben tarolt is), a spinaker 
viszont kb. világszínvonalú volt, nagyon könnyen kezelhető, ext-
rém gyors – legalábbis az akkori magyar mezőnyben. •

Füzi Péter Cadet-os múltja: 66-ban Antók 
Gabinál kezdett Cadetozni, első, alapozó tábor-
ban. 69-ben serdülő bajnok, 71-ben ifjúsági baj-
nok. 68 táján, a bimbózó nemzetközi sportkap-
csolatok eredményeként megalakult a Magyar 
Cadet Osztály Szövetség. Marinovich Endre fel-
kérésére annak vezetője.

Turi László Cadet-os múltja: VB 15. (1975) 
EB 18. (1976), Csehszlovákia, Orava 2 (talán 
1973?)., Lengyelország Turava 2., Opole 4. (1974) 
viszonylag nagy, 50 és 100 hajós mezőnyökben.

Molnár Csaba Cadet pályafutása: 1971- 
ben a Kálmán-Molnár páros tagjaként kezdett. 
1973-ban az egység az ifjúsági bajnokságon 
a második helyig jutott a Major Tamás (Videoton) 
kormányozta 5001-es (vagy 5002-es?) számú hajó 
mögött.

Forrásaim:
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KéKszalag 2016 

extra
KéKszalag 2016 

extra
KIs hAnGuLATIdéZés A múLT hónAPBAn meGrendeZeTT 
KéKsZALGróL és hOZZá KAPCsOLódó VersenyeKrŐL. 
TúL VAGyunK AZ éV LeGnAGyOBB VITOrLás Versenyén, A KéKsZALAGOn és AZ 
AZT meGeLŐZŐ VersenyeKen, A Fehér sZALAGOn, A hOrVáTh BOLdIZsár emLéK-
Versenyen és A GyermeKeK Versenyén, A KéKPánTLIKán. nO meG sAJnOs eGy 
OLyAn VIhArOn Is, AmILyeT nem nAGyOn LáTTunK méG AZ eLmúLT Pár éVTI-
ZedBen. sZerdán, mIndenKI AKI éLT és mOZOGOTT, már A másnAP KeZdŐdŐ 
KéKsZALAG LáZáBAn éGeTT, hAJóT sZereLT, VAGy éPP úTOn VOLT Füredre, hOGy 
ne Késse Le A másnAPI rAJTOT! 
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KéKszalag 2016 

extra

Fehér Szalag generalcom nagydíj
Immár hagyomány, hogy a Kékszalag előtti szombaton rajthoz állnak a klasszikus hajók a nekik rendezett Fehér szalag Classic round keleti-meden-
ce kerülő versenyen, de az egyre népesebb katamarán élboly is felsorakozik egy Kékszalag előtti összemérésre! most sem volt ez másként, viszony-
lag erős szélben népes mezőnnyel rajtolt a Fehér szalag Generalcom nagydíj. A rajtnál 12-15 csomós északnyugati szél fújt, amely később mérsék-
lődött, de mindvégig megmaradt átlagban legalább 8-10 csomós erejűnek. nagylétszámú mezőny nevezett be a versenyre: a Classic roundra 39, 
a Fehér szalagra 159, összesen 198 hajó, és szinte mindenki könnyedén teljesítette is a pályát.

2016. 07. 09.

VIDEo
BESZÁMoLó&FoTóK
EREDMÉNYEK ABsZOLuT

OsZTáLyOnKénTIpdF
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Kékpántlika – az utánpótlásversenye, 2016. 07. 13.
Kellemes, könnyű szélben zajlott le a 2016. évi Kékpántlika, a résztvevő 65 hajó biztosan nem bánta meg, hogy eljött. 9.30-kor Tihany, Csopak és 
Balatonfüred felől kezdtek áramlani a hajók a balatonfüredi hajóállomás közelében kitűzött rajtvonal felé. Kerekes Kázmér főrendező a 4-5 csomós észa-
ki-északnyugati szélben a két lehetséges pálya közül a rövidebbet választotta: az első pályajel az öreg-tihanyi kikötő előtt volt, ahonnét a hajógyári-
öbölben ledobott bóját megkerülve kellett visszatérni a balatonfüredi célba. 

A kilenc 420-asból és 56 Optimistből álló mezőny viszonylag nyugodtan félszelezgetett a rajtvonal mögött, s várták, hogy a rajtjelzésre leeshessenek 
a nagyjából hátszélben lévő tihanyi bója irányába. A 420-asok spinnakereikkel hamar maguk mögött hagyták az optimistes „aprónépet”, és szorosan 
egymás mögött vették az első pályajelet. Itt még a szűcs ábel-Fehérvár László The-yKA-s kettős vezetett, ám a hajógyári bója felé történő cirkáláskor 
valamilyen hibát vétettek, mert a korábban mögöttük vitorlázó két hajó megelőzte őket. A második pályajelnél már klubtársaik, Kálóczy szebasztián és 
szalai Barna vezettek, és szűkös előnyüket meg is tartották a célig. A második helyen a Wolf szabolcs – Csébfalvi András (Kereked) kettős végzett.

Az élen haladóknak kereken egy órára volt szükségük ahhoz, hogy teljesítsék a távot. Az Optimistesek már nem voltak ilyen szerencsések, mire az utol-
só szakaszra értek, foltokban leállt a szél. Végül azonban keleti irányból visszatért, így mindenki limitidőn belül ért a célba, és a közreműködő bíróknak 
sem kellett túl sokszor a sípjukba fújniuk. Az Optimistek között Bányai Attila (immár ByC-esként) győzött meglehetősen nagy fölénnyel. második helyen 
demjén Olivér, harmadiként nagy Bendegúz (mindkettő: ByC) ért célba.

horváth Boldizsár emlékverseny, 2016. 07. 10. Balatonfüredi 
A hagyományosan a Kékszalagot megelőző vasárnapon megrendezésre kerülő horváth Boldizsár emlékversennyel a Balatonfüredi yacht Club egy 
utolsó felkészülési lehetőséget kívánt nyújtani a tókerülő versenyen induló hajóknak. Idén szinte az összes esélyes többtestű egység megragadta az 
alkalmat az összemérésre a számukra igen pörgős, rövid pályán, ahol a füredi rajtot követően Paloznakot, Tihanyt és a hajógyári-öblöt kellett érinte-
ni, mielőtt a hajók újra visszatértek a Füred előtti célvonalhoz.

2016. 07. 10.

2016. 07. 13.

EREDMÉNYEK & FoTóKpdF

EREDMÉNYEK&FoTóK
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na de ne szaladjunk ennyire előre, mert még a hír megér-
kezése előtt, olyan vihar csapott le Füredre, amilyet talán 

az elmúlt 40 évben nem tapasztaltunk. minket a ByC klub szobában ért az ítéletidő, ahol épp Bagyó 
sándor tartott eligazítást az mVsZ motoros vezetőinek, mi pedig önszorgalomból elmentünk meg-
hallgatni, jó az ha tudjuk, ők merre vannak, mit csinálnak, mire hívja fel a figyelmet a Vízimentők 
vezetője. A megbeszélés jó felénél besötétedett és hatalmas erővel erővel csapott le a vihar egy 
méretes szupercellából, 130 km/h sebességű széllökések, dió nagyságú jég és forgószél kíséreté-
ben. döbbenten néztük a teraszról, az ablakból mi történik odakint, repült/borult pár hajó, bomlot-
tak a vitorlák, forgószél vert lyukat a nádasba a kikötőben. Ahogy lement a vihar nagyja mindenki 
egy emberként mozdult meg és rohant le menteni amit kell. Bokáig érő víz, szerencsére nem sok 
gond, vagy ami meg is mozdult gyorsan a helyére került. mi gyorsan kimertük azt az hajónként 
kb kb 30-40 liter vizet a Bravokból, ami 15 perc alatt belezúdult, és mentünk át a hajógyári kikötő-
be a csapathoz, megtudakolni nem lett e baj velük, vagy a red-del (az az extreme40 hajó neve). 
szerencsére velük nem, de hátborzongató volt az oda vezető út, és amit ott tapasztaltunk az is. 
Kidőlt fák, térdig érő víz mindenhol, a hajógyárban pedig jelentős károk. sajnos a frissen vízre került 
Kaáli Cat két árbocos katamaránt átdobta a vihar a kőgáton, teljesen összetört, de a hajógyári kikö-
tő 75 tonnás daruját is két lábra emelete és lemozdította a sínről az a hatalmas nyomás ami a cellá-
ból előtört. Közben jött a szomorú hír, hogy az mVsZ kikötőben a radiophen katamaránt borította 
meg a vihar a betontömbjeivel együtt, ő is versenyképtelenné vált.

A VIhAR

2016. 07. 14.
48. KéKSZalag erSte World nagydíJ
Egész nap ment a találgatás, vajon milyen idő lesz a Kékszalagon, lesz-e vihar, mikor érkezik meg az ígért erőtel-
jes hidegfront, lesz-e halasztás, mikor rajtol a verseny. Szabály szerint a rendezőségnek a rajt előtti este 10 óráig 
kell nyilatkozni a másnapi start időpontjáról. A döntés megszületett, maradt minden a megszokott kerékvágásban, 
július 14-én reggel 9-kor rajtolt a 48. Kékszalag Erste World Nagydíj.

450
2500

sZerZŐ: POrThOLe
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sajnos a fRissen vízRe keRült kaáli 
cat két áRbocos katamaRánt átdobta 
a vihaR a kőgáton, teljesen összetöRt, 
de a hajógyáRi kikötő 75 tonnás daRu-
ját is két lábRa emelete és lemozdítot-
ta a sínRől az a hatalmas nyomás ami 
a cellából előtöRt.
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A KELETI-MEDENcE SZELE

Csütörtök reggel 9 órakor elrajtolt a 48. Kékszalag erste World nagydíj mezőnye. Közel ötszáz hajó vágott neki európa leghosz-
szabb távú tókerülő vitorlásversenyének. emlékezetes lett a versenyt megelőző viharos éjszakáról, az időjárás ígérkező nehézsé-
gei miatti versenyzői aggodalmak miatt és a mégis csak jól alakuló időjárásnak köszönhetően.

A csütörtök reggel 9 órai rajtra a szél csaknem elállt. A mezőny 3-4 csomós, helyenként teljesen kihagyó északnyugati szél-
ben rugaszkodott neki a 155 kilométeres, hagyományos Kenese – siófok – Keszthely – Balatonfüred távon. A futtatott, félszeles 
menetben a kihagyások ellenére hamar elszabadult az élmezőny. Alsóőrs magasságában a szél frissülni kezdett és ez szétterjedt 
a teljes vízfelületen. megindult még a mezőny lassabb fele is. Bő órával a rajt után már 15-20 csomós szél hajtotta előre a ver-
senyzőket és a nap is kisütött. 

Kenesénél Vándor róberték fordultak elsőként a Kaiser Kristóf vezette extreme 40-es, 
és a Fifty Fifty előtt. siófok után már Kaiserék vezettek, a Tihanyi-csövön túl pedig a Fifty 
Fifty vette át a vezetést. Az első hajó alig 1 óra 40 perccel a rajt után átért a Balaton nyugati 
medencéjébe, ahol a félszeles menetben továb folytatódott, sőt még fokozódott is a szá-
guldás Keszthely felé. Igen ám, de a Balaton szél szempontjából még letisztult időjá-
rási helyzetben is három különböző részre osztható. A keleti medencéből a nyugatiba 
érve még nem változott a szélhelyzet, de Györöknél, a Keszthelyi-öböl bejáratánál 
az élen járó hajók kifutottak a jó szélből, míg a mezőny többi része sokkal lemarad-
va jött a keleti medence szelével. a hirtelen taktikusabbá váló versenyben litkey 
Farkas jó szokása szerint azonnal előre ugrott, így a Festipay nevű décision 
35-ös közvetlenül a Fifty Fifty nyomában közelítette a keszthelyi pályajelet. 
Majd vonyarcvashegynél már a tizenegyszeres Kékszalag győztes csapata 
vitorlázott az élen, és elsőként fordult a nyugati medencében.

39 TARTALOM



KéKszalag 2016 

extra

Litkey Farkas Festipay nevű katamaránja nyerte a 48. Kékszalag erste World nagydíjat. A csapat Keszthely előtt vette át a vezetést és nem is enged-
te ki kezéből a balatonfüredi célig. ezzel Litkey Farkas tizenkettedik győzelmét szerezte. Győztes ideje 8 óra 34 perc 6 másodperc. második helyen 
a Fifty-Fifty kétárbocos katamarán végzett, Józsa márton kormányzásával. harmadik az extreme sailing Team (extreme 40 katamarán), dr. Kaiser 
Kristóffal a kormánynál. hét katamarán mögött az abszolút sorrendben 8-ként a leggyorsabb egytestű vitorlás a 48. Kékszalag erste World nagydíjon 
a Principessa lett. sok évnyi próbálkozás után a Princsi ezúttal legyőzte a Kékszalagon a raffica-t. Az egytestűek között a harmadik helyen Büki Gábor 
kormányzásával idén a Lisa lett, mely a Keszthelyi yachtkikötő színeiben szállt versenybe. A 48. Kékszalag erste World nagydíj hagyományos egytestű 
kategóriájának nyertese a Lisa, második helyezett a media Contact Avatar, a harmadik helyen pedig a Fantomasso végzett.

A visszaúton hamar megjött az ígért erősödés és szigligettől megkap-
va a friss északkeletit megindult a vágtatás a befutóra, csak úgy porzott 
a víz a katamaránok mögött. A mezőny nagy része vélhetően egyen-
letes erős szélben vitorlázott a kékszalag tejes ideje alatt, sajnos erről 
már nem készültek jelentések, nem tudjuk az élboj befutása után este 
és éjjel miylen körülmények között jöttek a résztvevők, mindenesetre 
pénteken 11 órára a 48. Kékszalag teljes mezőnye befutott.

jó szél az élmezőnynek de 
A TöBBIEK IS BEFuToTTAK

EREDMÉNYEK

FoTóK&EREDMÉNYEK KeKsZALAG.hu
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audi ultra cup, 2016. 07. 15.
hihetetlen látványt nyújtott a nézőknek is az idén másodszor megrendezett Audi ultra Cup gyorsasági verseny. négy katamarán száguldozott fel-
alá a rövid pályán a pöffös, de időnként erős szélben a balatonfüredi hajóállomás előtt. A győzelmet végül az rsm dTm „repülő” katamarán sze-
rezte meg Vándor róberttel a kormánynál. Az Audi ultra Cup sebességi verseny, amelyet az a hajó nyer meg, amely egy 800 méter hosszú pályán 
a legnagyobb csúcssebességet illetve átlagsebességet produkálja. Péntek délután olyanok voltak a szélviszonyok Balatonfüred előtt, hogy az rsm 
dTm ki tudta használni sebességi potenciálját: szárnyai segítségével mind a két testet többször, hosszabb időre is sikerült kiemelnie a víz fölé.
Az egyik ilyen kísérlet során Vándor róbert és csapata 58 km/h sebességet ért el, amely elég volt az Audi ultra Cup elhódítására. második helyezett 
a Fifty-Fifty kétárbocos Pauger 50-es katamraán lett, harmadik pedig az extreme sailing Team egy extreme 40-essel. 
A körülményekre jellemző, hogy a Fifty-Fifty utolsó kísérlete során a hajó orra egy hullámba fúródott, a fara felemel-
kedett és a katamarán a nézők szeme láttára majdnem felborult. Végül szerencsére egy legénységi tag vízbe esésével 
sikerült megúszni az esetet, amely alighanem a magyar televíziózás első élőben közvetített vitorlás borulása lett volna. 

2szalag erste World Katamarán regatta
A hagyományosan szombatra tervezett 2szalag erste World Katamarán regatta sajnos nem 
került megrendezésre. A viharos erejű szél, amely nem tette lehetővé a kisebb katamaránok 
számára a keleti medencében tervezett túraverseny lebonyolítását. 

2016. 07. 15.

2016. 07. 16.

FoTóK
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Kívülről szemlélve…
Idén valahogy úgy alakult, hogy a Kékszalag semmi módon nem fért bele az életembe. Se indulóként se krónikásként nem tudtam összehozni, hogy tisz-

tességgel helytálljak, ezért mint egy nézelődő hajós közelítettem meg az eseményt. A családi túrahajóval utolsóként hagytuk el a befogadó füredi kikötőt, 
kösz Gömbi! Fantasztikus társaság készült és hajózott ki a rajtra: a Fifty-fifty, a Manöken, a Póstás, Tuss Mikiék, …és sorolhatnám, de nem ez a lényeg 

hanem az a hangulat az az arcokon látható feszültség, mely minden Kékszalag résztvevőt magával ragad.

Nehéz éjszakán voltam túl, a hatalmas vihar, a diónyi jégverés ami lecsa-
pott Füredre rendesen megtépázta a házunkat, a kertünket, autónkat. Ehhez 
képest bíztatóan indult a nap. Szél alig, pedig az előjelzések stabil kifújt 
északnyugati nyomást jósoltak. A rajtra a vártnál érzékelhetően kisebb 
mezőny gyűlt össze, ami a körülmények ismeretében érthető is. Az esélyes 
hajók közül is többen visszaléptek, de sokakat elgondolkodtathatott a várha-
tó kockázat és szerintem nagyon helyesen a távolmaradás mellett döntöttek. 
Az már más kérdés, hogy a verseny végül is csodálatos körülményeket biz-
tosított a vállalkozó mintegy 450 hajónak.

Megnéztük a rajtot, készítettünk néhány képet, majd áthajóztunk a tihanyi 
szorosba, ahol a THE előtt a hajózási útvonaltól délre lehorgonyoztunk, és 
vártuk a mezőnyt.

Egy kicsit el is voltam szontyolodva, hogy nem vagyok résztvevője 
a versenynek, de mindezt feledtette a látvány. Ahogy átfolyt rajtunk 
a mezőny és láthattuk testközelből a hajók küzdelmét az olyan élmény 
volt, amit érdemes lenne intézményesíteni. Ha úszó tribünöket nem is, 
de nagy nézőhajókat érdemes lenne itt lehorgonyozni, hogy az érdeklő-
dők számára valóban közelebb hozhassuk a rendezvényt. A versenyben 
számomra nem is a vezető hajók látványos rohanása jelentette az igazi 

izgalmat. Úgy poroltak át a csövön, ahogy azt az elvárható sebességük 
lehetővé tette. Szép nagy hajók, lenyűgöző hardver, biztos technikai 
tudás jellemzi mindegyiket. Teszik a dolgukat, taktikáznak, ha szélvál-
tóba érnek, de a megfelelő vitorlázat kiválasztása a cserék begyakorolt 
rutinja itt többet számít mint a lassú egytestűek test-test elleni közvet-
len harca.

Igen, a középmezőny drámai küzdelmei sokkal látványosabbak, izgalma-
sabbak. A fejeket nem védi bukósisak, a csapatszerkó is elég eklektikus, 
a kajütben szendvics készül, de mindenkinek ott a hasonszőrű ellenfele, 
akit le kell hogy győzzön. Külön kasztot alkotnak a one design, vagy osz-
tály hajók, a Cirkálók, a J24-ek, a Nauticosok, Sudarasok, had ne soroljam. 
Ők csak egymással vannak elfoglalva. A minden porcikájában különböző 
yardstickes hajók is pontosan tudják, ki az ellenfelük, de azok akik csak 
a Kékszalag kedvéért versenyeznek is hamar megtalálják a hozzájuk hason-
ló felkészültségű versenytársat.

A legaranyosabb a hátsó harmad. Ezek a hajók csak mennek, csak men-
nek, nekik nem verseny, hanem társadalmi esemény, vidám zarándoklat 
a szalag. Ahogy elhaladtak mellettünk, kedvesen integettek, bizakodva 
érdeklődtek, hogy vajon ők-e az utolsók? •

Gerő András
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készítettünk sok száz képet a vonulókRól, fogadjá-
tok szeRetettel, nem sokat vaRiáltunk, lesznek jobb és 
kevésbé jó felvételek talán így ti is átéRzitek a veRseny 
hangulatát. ha nem, legalább magatokat megtalál-
hatjátok, láthatjátok, hogy néztetek ki kívülRől egy 
RáéRő hajós optikáján át. 

FoTóK PORTHOLE.Hu
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Belülről szemlélve…

sZerZŐ: ALIBán András

Be KeLLeTT LáTnOm, hOGy hA AddIG TáVOL mArAdOK A KéKsZALAGTóL, AmíG VIssZA nem TesZIK 
A rAJTOT PénTeKre, AKKOr méG Jó IdeIG nem InduLhATOK. márPedIG eZ A Verseny sZámOmrA – eGy-
eLŐre – KIhAGyhATATLAn. CsüTörTöK reGGeL FéL héTKOr méG úGy VOLT, hOGy nem rAJTOLunK eL, de 
AZTán mInden IdŐK másOdIK LeGGyOrsABB meneTéT PrOduKáLTuK.

A kettő között természetesen történt egy és más, de haladjunk szépen 
sorjában: a csapat időben összeállt (hiába, hosszú évek kemény munkája 
fekszik benne), de a rajt közeledtével egyre inkább úgy tűnt, ezúttal nem 
téved a meteorológiai előrejelzés, és igen komoly vihar lesz még csütör-
tökön is. márpedig első a biztonság, a felszerelést semmi értelme szét-
cincáltatni a széllel, ezért az utolsó pillanatig halogattunk. A rendezőség 
azon közleménye (este tízkor, tizenegy órával a rajt előtt!), miszerint reg-
gel kilenckor rajt, egyáltalán nem nyugtatott meg bennünket. Jött viszont 
fél hétkor a telefonhívás a megfelelő embertől, hogy higgyük el, nyolc-
ra távozik a fertelem, onnantól pedig kezelhetőek lesznek a viszonyok. s 
lőn…

Indulás kilenckor szinte semmi szélben, inkább a vonal északi részén, 
de azért tisztes távolban a gyorsjáratúak szekciójától. és ez nem volt jó 
döntés! Aki lentebb kezdett, az lassan ellépett, fent pedig egyre nagyobb 
lukak voltak a szélben. Próbáltunk egerészni a pöffökben, ami nem tűnt 
rossznak, pláne, hogy visszanézve azt láttuk: Csopak előtt horgonyt vetett 

egy jelentős méretű boly – melynek 
némely tagja alig negyven-ötven 
méterrel volt felettünk. már itt ketté 
szakadt a mezőny, szerencsére mi 
az elsőbe kerültünk, még ha annak 
záró csapataként is. Itt akaszkodott 
a nyomunkba osztályos ellenfelünk 
(Avanti), aki aztán keményen tartotta 
magát.

Kenese után halz, némi kivárás, 
aztán spinakker, kilenc csomó. nem 
hangzik soknak, de higgyétek el, alakvégsebességes hajótól nem rossz tel-
jesítmény. Közben napsütés, frissülő szél, vigyorgás. siófoktól ejtett kreuz 
a Cső felé, és mivel a hajózási útvonal csak ajánlás (minek akkor az egy 
szem piros bója?), a kardinális bóják vonalától délre osontunk, hogy ne 
menjünk be a széltelen részbe az északi parti nádas közelében. Annyira 
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okosak voltunk, hogy itt kissé magunkra engedtük az ellenfelet, de a kor-
mányos magára vállalta a felelősséget*. Keszthely felé egytakkos, hosszá-
ban a tavon, vízközépen, ami elég sokáig jól festett, de amikor Badacsony 
és Fonyód felett is megjelent egy-egy zivatarfelhő, kissé megkavarodott 
a helyzet, és annak lett igaza, aki végig súrolta az északi partot. Körülbelül 
ekkor tudtuk meg az otthoniaktól, hogy nem látszunk a nyomkövetőn, 
illetve hírekhez sem nagyon jutnak a verseny hivatalos oldalán**. A dél-
utánt színesítendő, megjelentek szemből az elsők (elég sokára, ideges-
kedtünk is rendesen, mi lehet Györök után), nekünk a nyugatiassá váló 
szélben némi cirkálás, de aztán a Keszthelyi-öbölben ismét egy csapáson 
bójairány. hazafelé indulás után integetés a szembe jövő ismerősöknek, 
majd egy takk Tihanyig, de azért volt benne némi trükk: a magunk részé-
ről a Badacsony csücske – Tihanyrév vonalnak kissé alá húzódtunk.

Tettük ezt annak ellenére, hogy üldözőink inkább a part közelségét 
választották, és az alap iskola szerint ilyenkor már inkább az ellenfélre, 
mint a szélre figyelünk. Csakhogy elkezdett nagyon jól festeni, alulról 
kerültük a mezőnyt, a hátrébb lévők pedig folyamatosan maradtak le. 
ezúton is köszönjük annak a távoli, azonosíthatatlan hajónak, aki messziről 

mutatta, hogy érdemes Földvár felé nyitni! A sötétség épp azon a tájékon 
lett teljes, bíztunk benne, hogy a Csövön már sikerül így is átjutni, majd 
aztán nem hibázni Füredig. Bejött, pedig a mólóra kirakott, majd magára 
hagyott reflektor mindent elkövetett, hogy megvakítson minket. még pár 
forduló, és bent voltunk. Éjfél előtt. Reginával. •

 * büntetéséről már gondoskodtunk

** ez a helyzet később sem javult, az első néhány befutó után teljes hírzárlat következett, és csak a rajt után huszonnégy órával került fel egy előzetes 
befutási sorrend. Akkor tudtuk meg azt is, mennyire működött az elmélet: az Avanti beragadt az északi partnál, bukták a második helyüket, végül 
negyedikek lettek. Innen is gratula a Zephiros III és a moby dick csapatának (illetve mindenkinek, aki teljesítette a távot). Az a kevés hír, ami mégis 
nyilvánosságot kapott, olyan gyöngyszemeket tartalmaz, mint „Célba érkezésükkor a hagyományos egytestűek öreg Tihany magasságában virkáló 
harcukat.”, illetve „A szövi kikötőben a Gemini Ventilo dőlt az oldara, meghiúsítva a versenyen való indulásást. A ByC kikötőben Varga Lajos Flaar 26 
rr typusú hajója is hátrabillent az utánfutón.”
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cSerta gáBor FOTóI
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a KéKSZalag Mar-
góJára, egy külsős 
szemszögéből

sZerZŐ: sZITár AnIKó

VéGre VAn eGy meGméreTTeTés, AmIre OrsZáGsZerTe (de méG más 
OrsZáGOKBóL Is) érKeZneK VersenyZŐK, KíVánCsI sZurKOLóK VALA-
mInT TurIsTáK. eZ eGy erŐPróBA AZ IdŐVeL, IdŐJárássAL, eLLenFe-
LeKKeL, TűrŐKéPesséGGeL. ITT AZ eLLenFeLeK nem eLLenséGeK, Csu-
Pán KüZdŐTársAK, AKIK hA KeLL, seGíTeneK eGymásnAK, nem PedIG 
BeLerúGnAK méG KeTTŐT A másIKBA, hOGy eLŐnyhöZ JussAnAK, 
sZInTe mInT eGy nAGy CsALád.

A turisták lenyűgöző élményben részesülhetnek, mikor a balatoni vitorlázás fővárosában 
szemtanúi lehetnek eme viadal elindulásának. Továbbá az az utazó is szerencsés helyzetben 
van, aki a tihanyi echo étteremből nézheti a Csőhöz érkező riválisokat. Kicsit csúnyán fogal-
mazva, ők a “kívülállók”, akik csupán egy látványosságként tekintik ezt az eseményt. de!!!

egy versenyző számára ez a verseny egy sZenTírás, így a versenyzők családjaiknak, és 
barátaiknak ez egy hAGyOmány! mi, szurkolók izgatottan várjuk és szeretnék figyelemmel 
kísérni, hogy a kedvenc csapatunk milyen eredményt produkál ezen a nagy eseményen. 
Kíváncsiak vagyunk, hogy favoritjaink mennyit javultak, fejlődtek az előző évekhez képest, 
mennyire tudják tartani az eddig elért eredményeiket.

Az nyilvánvaló, hogy hiába utaznánk el a Balatonhoz, hogy személyesen is ott legyünk velük, 
a partról nem lehet látni őket. ŐKeT, akik miatt ott lennénk. ezzel még nincs is semmi probléma. 
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Viszont azzal már van, hogy az 
előző években hozzászoktattak min-
ket egy igényes tudósításhoz, amit 
az idén nem kaptunk meg. nem a 
minőségen van most a hangsúly, 
mert ha mi igénytelen részeredmé-
nyeket, kis morzsácskákat kaptunk 
volna, már meg lettünk volna elé-
gedve. Itt a nem létről van szó.

Tudomásom szerint a dIGI sport közvetí-
tette a versenyt. A verseny hivatalos oldalán, 
a kekszalag.hu-n, van egy olyan felület, ahol 
élőben nézhettük volna a közvetítést. na, ezen 
a felületen több ideig volt a képernyőn, hogy 
“hamarosan folytatjuk”, mint a verseny mozza-
natai. de még ezzel sem lenne problémám. de 
az, hogy még egy nyavalyás excelt sem tudtak 
összerakni a bójakerülésekről… az már felettébb 
dühítő. Főleg úgy, hogy lett volna rá igény, és 
ennek hangot is adtak a szurkolók a közösségi 
oldalon. mi több, a Kékszalag oldala is többször 
összeomlott a nagyszámú látogatottság miatt.

másrészt problémám van a közvetítés empa-
tikusságával is. Farky beért a célba, ezennel 
vége van a versenynek? mIIII??? ha jól tudom 
más sportágban nem így van. A focisták sem 

az 1. gólig játszanak, a futók sem állnak meg 
a versenyen, mert látják, hogy már átszakítot-
ta valaki előttük a célszalagot, a F1-es pilóta is 
végig vezeti a hátralévő köröket és az úszó sem 
fordul vissza, ha a háta mögött van a közeleb-
bi medence part, ha már a mi Katinkánk leúsz-
ta a 400 m-t. A közvetítés is csak 9 óra 6 percen 
keresztül ment. Vagyis ha reggel 9-kor kezdődött 
a verseny, akkor is csak 18:06-ig ment. Khmm… 
nyilván nem a dIGI-től fogom elvárni, hogy 48 
órán keresztül mutassanak egy versenyt. 

Továbbá a tavalyi években a “Percről percre” 
rovat alatt szinte 5 percenként közvetítettek vala-
mit. Többek között azt is tudtuk, hogy ki mikor 
kerüli meg melyik bóját.

Azt meg végképp nem értem, hogy az mVsZ 
miért nem inti a Blikk.hu-t helyesbítésre, vagy 
miért nem reagál valamit a böszme: "Az életüket 
kockáztatják a Kékszalag versenyzői!" cikkükre. 
Annak ellenére, hogy olyan volt a szurkolók felé 
az eredmény közvetítés, amilyen, attól úgy gon-
dolom (remélem), hogy olyan szakemberek és 
vezetők vannak ott jelen, akik megfelelő dönté-
seket tudnak hozni. Vagyis, ha kicsi esélyt is lát-
nak arra, hogy életveszélyes a verseny az időjárás 
miatt, akkor nem fogják az ágyukat eldörrenteni. 
de a Blikk eme kijelentése a szervezők és a bírák 
ledegradálása. mintha nem tartanák kézben 

a dolgokat… na és persze a versenyzőkéé is, 
hiszen mindenki tudja magáról, hogy milyen 
a vitorlázási rutinja. épp ezért nem véletlen, hogy 
több, mint 100 hajó, vagyis cirka fél ezer ember 
úgy látta jobbnak, hogy nem indul.

egyébként az, hogy a Kaáli Cat katamaránnal 
az történt, ami, ott nem csupán az időjárás tehe-
tő felelőssé. emberi mulasztás is történt. Tudtuk 
előre, hogy milyen időjárás lesz. ezt meg lehe-
tett volna előzni. és örülhetünk neki, hogy sem-
milyen személyi sérülés nem történt. és más, 
helyesen tároló hajósnak nem lett károsodása 
a járgányában.

összességében jól zárult a verseny, mert 
a CsAPAT dobogós lett. szerintem ilyen hamar 
még sosem kerülték meg kis tavunkat. úgyhogy 
régebbi saját magukat mindenképp legyőzték! 
Ilyen közvetítés ellenére is, szerintem más nevé-
ben is mondhatom, hogy végig izgultuk a ver-
senyt.

de szeretnénk, ha a következő évtől újból 
nívós szintre emelnék a tájékoztatást a hozzátar-
tozók és az érdeklődők felé. •
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Tájékoztatás a nemzetközi hajóvezetői 
bizonyítvány (ICC) elfogadásáról
FOrrás: nemZeTI KöZLeKedésI hATósáG

AZ eLmúLT éVeKBen eGyre nAGyOBB PrOBLémáT JeLenTeTT, hOGy A VIsZOnyLAG nAGy 
eLméLeTI és GyAKOrLATI TudásT eLVáró hAZAI VIZsGArendsZer heLyeTT A KönnyeBB uTAT 
VáLAsZTVA, sOKAn A KörnyeZŐ OrsZáGOKBAn sZereZTeK BeLVíZI KedVTeLésI CéLú KéPesí-
TésT, AmIVeL AZTán ITThOn hAJóZTAK. enneK VeTeTT mOsT VéGeT AZ ALáBBI rendeLeT.

Lehet arról vitatkozni, hogy a magyar oktatási és vizsgarendszer túl szigo-
rú -e vagy épp nem követel eleget. Lehet azt mondani, hogy a vitorlázás-
hoz hajó kell, szél, meg víz, nem pedig papír. de ezeket a vitákat itt most 
nem szeretnénk megnyitni. Az biztos, hogy semmiképpen sem szeren-
csés, ha nem egyenlőek a feltételek.

Amikor egy balcsapásos hajó közeledik egy jobbcsapásoshoz, akkor jog-
gal feltételezi a jobbcsapáson haladó, hogy másik vitorlás is ugyanazt az 
iskolát végezte el mint ő, hasonló módon számolt be a tudásáról a vizs-
gabizottság előtt, és jó eséllyel tudni is fogja, hogy mit kell tenni az adott 
helyzetben. 

„Magyar állampolgár számára más ENSZ 
EGB tagállam által kiállított Bizonyítvány 
csak abban az esetben fogadható el, amennyi-
ben annak tulajdonosa bizonyítottan a kiállító 
tagállamban él.”
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hiába lobogtat valaki a rendőrnek egy 
horvátországban/szlovéniában/bárhol kiállított papírt, ha nem tud mellé 
felmutatni egy adott országi személyi igazolványt, útlevelet, lakcímkártyát, 
akkor a hatóság nem fogja elfogadni a képesítését. •

A TLJes rendeLeT sZöVeGe LeTöLTheTŐ pdF
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MERLIN 
baRangolásai

gelencsér györgy (merlin)

TOVáBB hAJóZunK, 
sZemBe A nAPPAL

KöVéren rAGyOG A JúnIusI nAP, éGeT A FOrró-
sáG. ALIG LenGedeZ KIs ésZAKnyuGATI. LAssAn 
AndALOG A hAJó, TöBBeT LóGunK A VíZBen, 
mInT KíVüLe. mIndeZeK eLLenére, déL KörüL 
meGKöZeLíTJüK KöVeTKeZŐ CéLPOnTunKAT. 
sZéGyen Ide, sZéGyen OdA, méG éLeTemBen 
nem KöTöTTem ITT KI. TOTáL IsmereTLen TereP. 
ALAPJárATOn CsOrGunK Be BALATOnALmádI 
TVsK KIKöTŐJéBe.

alsóörs

Balatonfüred

tihany

Balatonföldvár

Balatonalmádi

Balatonfűzfő
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elég szűk, eligazító tábla nincs, aztán egy két hét múlva már – jelentették 
– lett. Jobb híján, ideiglenesen rálógunk egy üres partfalra, és irány a kikö-
tőmester, akit azonnal megtalálunk. Kedvesen elirányít egy üres helyre, 
ahol éppen nem áll senki, és eligazít, miszerint legközelebb egyenesen 
a daru mellé dugjuk az orrunkat, és ott érdeklődjünk a hova állás ügyé-
ben. szóval itt ez a szokás, tartassék be.

A kikötő egyébként csodaszép. Azon túl, hogy víz – villany a külső móló 
kivételével mindenütt elérhető –, tiszta, rendezett, ápolt. nem is tudom 
igazán leírni: az egész megjelenés, feeling, családias légkör, számomra 

nagyon vonzó. Kicsit más, mint az alsóörsi TVsK, ahol vidám gyermek-
zsivaj, vitorlásoktatás, nyüzsgő forgatag a jellemző – ami szintén nagyon 
tetszett –, itt a meghitt nyugalom, árnyas, kényelmes „kiülőke – asztal-
kák”, virágok, bokrok, madárdal. és ami a fő paradoxon, mindez akkor, 
amikor a mindentudó kikötőmester irányította darus kocsival, a felső 
traktusban, a tároló kocsikat pakolják nagy szakértelemmel egymás 
hegyére-hátára. és ezeket még valami mini traktor huzigálja egy csomó-
ba. erre varrjatok gombot, hogy a pokolba csinálják? és hangsúlyozom, 
csend és nyugalom honol onnan pár méterre, a part menti parkocská-
ban és a hajóknál.

Felderítjük a kis birodalmat. egy camping határolja, kerítéssel és sövény-
nyel elválasztva. Az szinte természetes, hogy bőven vannak vizesblok-
kok a formás faépületben, kényelmes, praktikus mosogató – ami nem 
halpuceváló. Az viszont különleges, hogy rendelkezésre áll egy komplett 
konyha, gáz és mikro melegítőkkel, edényekkel, tányérokkal és evőeszkö-
zökkel, valamint egy fedett közösségi területtel, ahol az elkészült finom-
ságokat meg lehet enni, inni. és mindez katonás rendben és patikai tiszta-
ságban tartva. Gyanítom, ez az itt honoló társaság érdeme is.

Az italhűtő ötletességétől egyenesen padlót fogtam. mellette a fal-
ról öntapadós címke téphető, az ott lógó alkoholos filctollal rá lehet írni 
a tulajdonos valamiféle azonosítóját, ráragasztani a palackra, aztán min-
denki megtalálja a sajátját. Fenomenális és egyszerű. szóval ez az egész 
szerintem egy tündérkert. és most jön egy nyomatékos kérésem, még-
hozzá az alábbi linken olvasható dolgokon felül. (teleprend)

BALATOnALmádI TVsK KIKöTŐJéBe A meGhITT 
nyuGALOm, árnyAs, KényeLmes „KIüLŐKe – 
AsZTALKáK”, VIráGOK, BOKrOK, mAdárdAL-
Vár mInKeT. és AmI A FŐ PArAdOXOn, mIndeZ 
AKKOr, AmIKOr A mIndenTudó KIKöTŐmesTer 
IrányíTOTTA dArus KOCsIVAL, A FeLsŐ TrAK-
TusBAn, A TárOLó KOCsIKAT PAKOLJáK.
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MERLiN ROVATA
AZ ITALhűTŐ öTLeTesséGéTŐL 
eGyenesen PAdLóT FOGTAm. 
meLLeTTe A FALróL önTAPAdós 
CímKe TéPheTŐ, AZ OTT LóGó 
ALKOhOLOs FILCTOLLAL rá LeheT 
írnI A TuLAJdOnOs VALAmIFéLe 
AZOnOsíTóJáT, rárAGAsZTAnI 
A PALACKrA, AZTán mIndenKI 
meGTALáLJA A sAJáTJáT.
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ez a lehetőség, hogy a BhZrT bérlői havi egy alkalommal – tudom, 
eddig havi két esetben lehetett, és rejtély számomra miért csökkentet-
ték – díjmentesen kiköthetnek itt – és más TVsK telepeken, hatalmas 
kincs és lehetőség. nagyon szépen kérek mindenkit, ne éljünk vissza vele. 
Vigyázzunk mindenre, kíméljük a berendezéseket és az eszközöket, óvjuk 
a rendet és a tisztaságot! és ami a lényeg, ne zavarjuk sem viselkedésünk-
kel, sem jelenlétünkkel az itteni bérlők életét, nyugalmát, tartsuk tisztelet-
ben szokásaikat. és köszönjük meg a szíves vendéglátást, mint ahogyan 
én is, előre, nagyon – nagyon szépen megköszönöm megértéseteket. 
ámen.

Alaposan megéheztünk. Kikötőmesterünk egyik javaslatát követve, átsé-
táltunk a campingbe. ez tűnt a legközelebbinek, ám nézzük meg. nagyon 
kellemeset csalódtunk. nem egy strandi „itt van bmeg”, hanem egy való-
di, igényes, hangulatos, elegáns krimó, árnyas terasszal. Jacht étterem-
nek hívják. Tűrhető árakon, igen nagy választékban, gyors kiszolgálással, 
tisztességes adagokat adva, ízletesen főznek. Persze degeszre tömtük 
magunkat. A tulajdonossal szót váltva megtudtam, hogy a szomszédos 
vitorlástelep lakói évek óta, nagy számmal visszatérő törzsvendégeik. ez 
mindenesetre sokat elárul, tehát ennek hitelt adva, továbbá személyes 

tapasztalatunk alapján javaslom a !TúráZóKnAK AJánLOTT! titulusra. 
Lejjebb csúszott a nap, már nem éget úgy déli hevével. sétálunk felfe-
lé a kilátóponthoz. Persze, a „vasúti híd” felé. szomorú műemléke ez egy 
„jobb kornak”, amikor jeles, hazaszerető emberek megtervezték, megépí-
tették, hazánk (és a monarchia) talán egyik legszebb vonalvezetésű vasút-
ját Alsóörs és Veszprém között. által kanyargott a Balaton-felvidék árnyas, 
erdős völgyeinek ölében. Aztán, egy sokak által borzalmasnak tartott kor, 
pillanatnyi, látszat célokat kergetve felprédálta. Pontos története az aláb-
bi linkeken látható. részemről no komment. Talán csak halkan annyit, 
hogy biztosan kell-e szidnunk, mocskolnunk azokat, akik vasutat építenek 
(olyat, amilyet, ott, ahol), és nem bontanak, megszüntetnek.

Az óvári messzelátó pont építményét alaposan felújították. érzésem sze-
rint meg is emelték, ugyanis – harminc éve jártam itt – úgy emlékszem, 
mintha a domb tetején feküdt volna a szürke kő terasz, tető nélkül.

Kigyönyörködtük magunkat a kilátásban, majd a lefelé séta közben, még 
félig – meddig az erdőben egy rókára lettünk figyelmesek, amint az út 
szélén bogarászott. nem igen zavartatta magát, csak a közvetlen köze-
lünkből iszkolt el a bozótosba.
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A „VAsúTI híd” , sZOmOrú műem-
LéKe eZ eGy „JOBB KOrnAK”,
ALsóörs–VesZPrém-VAsúTVOnAL
tÖrténete és vonalveZetéSe

videó

AZ óVárI messZeLáTó 
POnT éPíTményéT ALA-
POsAn FeLúJíTOTTáK. 

https://sites.google.com/site/veszpremalsoorsvasut/tortenet
https://sites.google.com/site/veszpremalsoorsvasut/vonalvezetes 
https://youtu.be/JRZLuuVqYkc


Visszaérünk a civilizációba, kötelező fagylaltozás, majd irány a part. át 
a vasúti aluljárón. és leesett az állam. „VAsúT ArT Járó” lett belőle, ami 
annyit tesz, hogy egy igazán igényes fotókiállítást rendeztek be a teljesen 
felújított és „múzeumi minőségben” berendezett folyosóban.

Végig vizslatjuk a képeket, melyek igazán művészi értékű alkotások, 
ámulunk és bámulunk. remek kezdeményezés ez az egész, nagyon tet-
szett. Lássuk a part menti szoborparkot. ez is gyönyörű. nemzetközi 
összefogásból fakadó pénznek köszönhetően tudták megépíteni. Igazán 
kellemes hangulatot áraszt amellett, hogy neves és elismert művészek 
egyedi, vagy éppen valami témát felölelő sorozat alkotásai kerültek köz-
szemlére. minden elismerésem az alkotóknak.

és úgy általában, Balatonalmádi szép. Jó itt lenni. Lassan bealkonyo-
dik. Kisétálunk a régi mólóra. minden változatlan. A baloldalt elfoglalja az 

„Almádi Jacht Club”. Zárt közösség, szó sincs arról, hogy vendég hajókat 
fogadjanak. nem szólok rá semmit. A jobboldalon pedig a személyhajó-
nak kell kikötnie. szóval az a megoldás, ami Alsóörsön bejött, itt műszaki-
lag kivitelezhetetlen. egyszerűen nincs hely, ahol lett volna, azt sok évvel 
ezelőtt elkótyavetyélték. szerintem tehát, vitorláskikötő létesítés ügyében 
itt „megfőtt a pacal”. Persze, a remény hal meg utoljára. mindenesetre, ha 
megépülne egy valódi túracélpont, hát isten bizony, a bejárat előtti tér 
kellős közepén felállíttatnám Kollár József és nagy Viktória életnagyságú 
bronzba öntött lovas szobrát, teljes harci díszben, kivont karddal.

Addig viszont meg kel elégednünk azzal, ami van. havi egy lehetőség, 
az is szűkös, hiszen kínosan kevés a vendéghely. nincs gumiból a TVsK 
öble. reggel indulunk tovább, persze még mindig „szembe a nappal”.

VerŐFényes reGGeL VIrrAd ránK, BúCsúT InTünK 
ALmádInAK, és FrIss sZéLLeL suhAnunK KeLeTneK. sZInTe 
PerCeK ALATT érünK sZereTeTT TAVunK CsüCsKéBe. reKKenŐ 
hŐséG LéVén, méG Pár LOCCsAnás, mAJd KIKöTés. A Ven-
déGheLyeK nem OTT VAnnAK AhOL meGsZOKTuK, hAnem 
BenT A dArunáL. TáBLA IGAZíT eL, sZerInTem JOBB, hIsZen 
VédeTTeBB és KöZeLeBB VAnnAK A LéTesíTményeK. sZóVAL 
OdA KösseTeK, AhOL A CICA LesI reményKedVe A PóruL JárT 
hALAT (TüreLme eLnyerTe JuTALmáT).

mindig is egyik kedvenc helyem volt 
a marina Fűzfő, és nem igazán tudom 
megmondani, hogy miért is. sőt, meg-
kérdezhetitek: mi a tökért jöjjön az 
ember ide? és erre se vagyok képes kor-
rekt választ adni. ha nagyon mélyen 
leások érzelmeim talajába, találok pár 
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VAsúT ArT Járó” LeTT BeLŐLe, 
AmI AnnyIT TesZ, hOGy eGy 
IGAZán IGényes FOTóKIáLLí-
TásT rendeZTeK Be A TeLJe-
sen FeLúJíTOTT és „múZeumI 
mInŐséGBen” BerendeZeTT 
FOLyOsóBAn



dolgot: úgy, mint itt a fordulópont, vagyis elértük túránk legtávolabbi 
pontját. hurrá, kegyes volt az időjárás, sikerült. megpihenünk egy kicsit, 
kovácsoljuk a terveket a visszaútra. meg aztán van egy semmivel össze 
nem hasonlítható hangulata ennek a néhai zagy kazettának, még egy 
ilyen a Balatonnál nincs. Aztán a portáldaru a bakokkal. Olyat sem látni 
másutt. és mindenki olyan kedves: évek óta ugyan az a hölgy a recepci-
óban, a pincérek az étteremben. A koszt Pazar, áraihoz hozzádrágult az 
élet. nem lehet csomót találni sem a minőségen, sem a környezeten. más 
kategória az országút túloldalán a 71-es büfé (csak ezt a linket találtam). 
A kaja itt is jó, de már nem olyan olcsó, mint tavaly volt annak ellenére, 
hogy 15% kedvezményt kapnak a hajósok. és még egy mínusz: reggeli 
már nincs, csak később nyitnak. Pedig ez volt számomra a legvonzóbb, 
ugyanis a rántottától a bundás kenyérig mindent adtak. nagyon sajná-
lom, de ez van.

délutánra „besajtul” az idő, egymást követik a zivatarok. Pihizünk, 
beszélgetünk a túraponyva védelmében. Pedig lenne itt felfedezni 
való: a bob pálya valamint a csillagvizsgáló, meg aztán kirándulni is 
lehetne, persze nem szakadó esőben. no, de sebaj, így már tuti virág, 
hogy a közeljövőben ide feltétlenül vissza kell jönnünk. úgy legyen.

szomorkás szürke reggelre ébredünk. hátat fordítunk a sehol napnak, 
és a „gerleszellentés” erejű légmozgással csordogálunk visszafelé. ezen 
a túrán nincs tovább, Partfő és siófok sajnos nem fér bele az időnkbe. 
még egy ok, hogy még idén visszatérjünk ide. Az eső meg hol kevésbé, 
hol jobban, de kitartóan, szép csendesen áztat. Az első fok azért villog, de 
semmi haszna. Lassan fogynak a kilométerek.

úgy Balatonarács magasságában kezdenek oszladozni a fellegek, kis 
szellentyű is kerekedik, így nemsokára a „körpacsáló” keresztezi utun-
kat, hát csak megérkezünk Balatonfüredre. Kikötés után szinte 
azonnal belefutunk az alsóörsi motoros találkozó résztvevőinek látvá-
nyos felvonulásába. majd egy órán át, vég nélkül, csak jönnek és jönnek. 

ötletesnél ötletesebb jelmezek, halál-
fejtől angyalig, mikulástól hupikék 
törpikékig motorozik itt mindenki. 
A sor eleje már Tihanyban jár, a vége 
még most indul Alsóörsről. hatalmas.

Végül csak elfogynak, farkas éhe-
sen bezuhanunk egyik kedvenc 
helyünkre, a magyar ízek házába, 
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úGy BALATOnAráCs mAGAssá-
GáBAn KeZdeneK OsZLAdOZ-
nI A FeLLeGeK, KIs sZeLLenTyű 
Is KereKedIK, íGy nemsOKárA 
A „KörPACsáLó” KeresZTeZI 
uTunKAT, háT CsAK meGérKe-
ZünK BALATOnFüredre.

http://www.marina-fuzfo.hu/etterem.html
https://www.facebook.com/71balatonfuzfo
http://balatonibob.hu/
http://www.balatoncsillagvizsgalo.hu/
http://www.balatonfuzfoinfo.hu/info/aktiv-pihenes/csinalj-turat-balatonfuzfon.html
http://www.balatonfuzfoinfo.hu/info/aktiv-pihenes/csinalj-turat-balatonfuzfon.html


mint TúráZóKnAK AJánLOTT helyre. rendelünk, kihozzák, felfaljuk. 
Persze, amikor korog a gyomor, hajlamos az ember nem figyelni, pedig 
az illatok sok mindent elárulhatnak. én még csak megúsztam a pacalt, de 
egyikünk sült hekket evett. nekem ugyan feltűnt, de csak utólag tuda-
tosult, hogy inkább szürke volt, mint piros. Alig értünk a kikötői WC-hez. 
mint a vízfolyás. majd szétrepedt a fajansz. nesze neked tuti hely. szóval 
vigyázzatok, veszem a bátorságot, hogy eme jeles csehót, ezennel törlöm 
a !TúráZóKnAK AJánLOTT! helyek listájából. uff, én beszéltem. még talán 
annyit, hogy rettentően tudok haragudni az ilyenekért. meg nem is értem. 
megy az üzlet, tömve vannak vendéggel, annyi ételt adnak el, amennyit 
csak akarnak, busás a haszon, akkor mi szükség van arra, hogy tegnapi, 
visszamelegített szemetet is felszolgáljanak? szégyelljék magukat! délután 
egymást érik a zivatarok. Zuhog az eső, mintha csak dézsából önte-

nék. Kódorgunk ide-oda, keressük a Könyv, bor, jazz fesztivál helyszíneit. 
semmi kiírás sehol. Kérdezősködünk, néznek, mint az okos kutya. Aztán 
valaki okos tojás megmondja a tutit, menjünk a város szélére (két kilomé-
ter) a Balaton Kulturális Központba. elindulunk, de az égzengés visszaza-
var. utolsó pillanatban bemenekülünk a Vaszary villába. Leszakad az ég, 
de itt van szép kiállítás is, meg gondolatébresztő előadás. és még ponto-
san el is mondják, hol mi van, lesz. Persze innen ötven lépésre a Kisfaludy 
galériában este nyolckor koncert. még szerencse, hogy nem kutyagoltunk 
ki, oda a pokol fenekére sz@rrá ázni, ahol egyébként semmiféle műsor 
nem készült.

Vacsorázni betérünk, jobb híján a „hatlépcsősbe”. és milyen jól tettük. 
új tulajdonos és személyzet fogadott. Gyorsan hozták is a kosztot, jó is 
volt, méghozzá elfogadható áron. nocsak, megint visszatér a régi formája? 
mert ugye két éve nagyon leromlott. de jó lenne! ha ti is ezt tapasztaljá-
tok, illetve legközelebb mi is, újra képbe kerülhet a túrázóknak ajánlás.

Kis esőszünet, jóllakva átsietünk a galériába. Pár néző lézeng. Ja, úgy, hát 
más se tud róla. szóval nem mi vagyunk a bénák. hallgatjuk a zenét. Pazar 
jazz koncertnek lehettünk részesei. Jó, hogy megtaláltuk.

Késő este kerülünk ágyba. A víz pedig lötyög rendesen, bucskázik a hajó 
ide-oda. nem igaz, hogy egy ilyen fontos, közkedvelt, városi kikötőnek ne 
lehessen keletről egy nyomorult hullámtörőt építeni. még valami nehéz 
(beton) úszómóló is megjárná (olyan, ami Alsóörsön a TVsK telepen van), 
ha már kőszórást nem lehet építeni.

reggel még mindig szemerkél az áldás. sétálgatunk, nézelődünk, vissza-
tévedünk oda, ahol este a koncertet hallgattuk. és uram fia, megint készü-
lődnek valakik. Valami népzenei formáció alakul. na, lássuk. Alig árválkodik 
tizenegynéhány néző, azért elkezdik. és csak ámulok és bámulok.

kis esőszünet, jóllakva átsie-
tünk a galéRiába. páR néző 
lézeng. ja, úgy, hát más se tud 
Róla. szóval nem mi vagyunk 
a bénák. hallgatjuk a zenét. 
pazaR jazz konceRtnek lehet-
tünk Részesei. jó, hogy megta-
láltuk.
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Vér profi módon zenélnek, énekelnek, vannak tízen. méghozzá úgy, 
hogy az egyik szereplő egy kutya, fajtiszta pumi. Vetett engem a sors már 
messze földre, láttam temérdek csodát, de ilyet még soha. és amit elő-
adnak az se semmi: mindenféle kajákról énekelnek. nagyon tetszett az 
egész. művészi értéket láttam az előadásban, olyan módon, hogy mesz-
sze több volt itt, mint egy gyerekelőadás. nem ragozom túl, meg kell 
őket nézni. Pontosítom miféle csapat is ez: Paradicsomleves betűtésztával 
– Etetős versek a menzáról című könyv (Lackfi János) verseiből a Kompánia 
Társulat (Budakeszi) előadásában. száz szónak is egy a vége, el tudnám 
képzelni, hova-tovább szívesen látnám ezt a produkciót más helyszíneken 
is a Balaton körül, például Bogláron a Palettában. Csuda nagy bulit csap-
tak, még pár néző is befutott közben. A rendezésre nézve, viszont szé-
gyen, ami itt, a tájékoztatás területén történt. remélem, tanulnak belőle.

ebéd után éledezik a napocska. de szép is a rózsalugas így üdén, har-

matosan. ezzel búcsúzunk Füredtől. átcsúszunk Tihanyba. 
Lángos a kikötőben, meleg szendvics és temérdek veresbor 

a Garázsban. Ahogyan illik az utolsó esténken. Beszélgetés, informá-
ciógyűjtés. Ki mit hallott, tud. Lényeg: semmi konkrétum, úgy a néhai 
Balaton szálló renoválásával, mint a tervezett kikötő megépítésével kap-

csolatban. majd meglátjuk, hátha egyszer csak nekilódulnak. Fogy a bor 
rendesen. Jó kedvünket még a temérdek csípős szúnyog se tudja elronta-
ni. méltó befejezése ennek az élmény dús túrának.

Verőfényes reggel. A vizesblokkok közül csak az egyik működik, és 
még mindig nem zárható belülről. ejnye, csinálják már meg, ha már azt 
a „tökön verő” beléptetőt felszerelték. sebaj, vittük a „FOGLALT” táblán-
kat. ettől még, szerintem zsenánt a dolog.

Támadt egy kis északi. Irány Földvár. se perc alatt odaérünk. 
Leszereljük a vitorlákat, kirámoljuk a temérdek cuccot, „kiganajozzuk” 
a hajót. Aztán ebéd, természetesen a Csigaházban. Zoliék igencsak kitet-
tek megint magukért. ez kellett még ennek a gyönyörű túrának a befeje-
zéséhez! nem vagyok szomorú, hogy vége, hiszen nemsokára „nyugatnak 
indulunk”! Merlin!
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és AmIT eLŐ-
AdnAK AZ se 
semmI: mIn-
denFéLe KAJáK-
róL éneKeLneK 
– KOmPánIA 
TársuLAT 
(BudAKesZI)

se PerC ALATT OdAérünK. 
LesZereLJüK A VITOrLáKAT, 
KIrámOLJuK A TemérdeK CuC-
COT, „KIGAnAJOZZuK” A hAJóT. 
AZTán eBéd, TermésZeTesen 
A CsIGAháZBAn.



KÖRKAPCSOLÁS
2016. július

TermésZeTesen A KéKsZALAG uTán sem áLL meG 
AZ éLeT, CsuPán áTLéPünK A sZeZOn másOdIK FeLé-
Be. FOLyTATódnAK A VersenysOrOZATOK, JönneK AZ 
OrsZáGOs BAJnOKsáGOK, CAdeT és 420&470 JunIOr 
eB-T rendeZneK A BALATOnOn, AuGusZTus eLeJe PedIG 
AZ OLImPIáróL és OLImPIKOn VITOrLáZóInKróL sZóL 
mAJd, hIsZ nAGyOn sZurKOLunK neKIK!
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xi. Ügyvéd Kupa
Balatonszemes, 2016. július 1–3. 
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg az 
OTP Private Banking ügyvéd Kupát és Volvo 
nagydíjat, az ügyvédek hazai vitorlásversenyét. 
Idén a balatonszemesi Bahart kikötő adott ott-
hont a rendezvénynek. Kifejezetten gyengesze-
les túraverseny volt a szombati futam, mely a 11 
órás Balatonszemes előtti rajtot követően Őszöd, 
majd Zánka érintésével, rövidítést után Lellén ért 
véget. A vasárnapi verseny elmaradásának oka, 
hogy délelőtt a szemes előtti vízterületen oly-
kor 31-32 csomós széllökéseket voltak. Dr. Ugrin 
Tamás csapata idén is elhódította az ügyvéd kupát. 

FotóK & VIDEó
bESzáMoló (compassmagazin.hu)

Szombati Sorozat 
Keszthely, 2016. július 2.
Július 2-án került megrendezésre a hagyomá-
nyos keszthelyi szombati sorozat következő for-
dulója, a Keszthelyi yacht Club rendezésében. 
A verseny sorozat célja: rövid túraversenyen, egy 
kellemes szombat délutáni vitorlázási lehetőség 
biztosítása a csapatoknak, melyet mindig közös 
vacsora és díjkiosztó követ. A szombati soroza-
tot minden alkalommal ys I. II. III. kategóriákban 
és kishajók számára rendezik. A rajt délután 3kor 
van, befutó 5-6 óra körül. A pálya egy három 
körös háromszög pálya, mely a keszthelyi öböl-
ben kerül elhelyezésre. most sem volt ez más-
képp. előbb gyenge keleti majd picit erősödő 
délkeleti szélben, 20 hajó, kb. 65 fő részvételével 
zajlott Keszthelyen a vitorlázás!

Jet travel-Quantum 
Sails pénteki 
tréning 4. forduló
Balatonfüred, 2016. július 1.
ebben a fordulóban ugyan kicsit kisebb mezőny-
nyel, ám annál kiválóbb vitorlázókkal a fedélze-
ten álltak rajthoz a J24-esek. Az időjárás kegyes 
volt, ez úttal is sikerült 3 pörgős futamot szer-
vezni, a forgolódó szél ellenére a változásokat, 
két Bravo 6.0 motoros segítségével hamar le 
tudták követni a rendezők, így fennakadás és 
különösebb időveszteség nélkül módosítooák 
a pályát, ha úgy hozta a szükség. Első helyezet: 
Ian Ainslie kormányozta Euline csapat. A dobogó 
második fokára a Dajngo csapata került, harmadik 
most a Big5 lett.
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olympic regatta 
sPArIs GyŐZeLem  
470-esBen
Tihany, 2016. július 8–10.
Változatos szelekben rendezte a Tihanyi hajós 
egylet immár hagyományos kishajós ranglista 
versenyét, az Olympic regattát. A 9 futamosra 
tervezett versenyen végül 6 futamot teljesített 
a négy hajóosztály (470-es, Finn és Laser radial, 
illetve 4.7) 39 egysége.

VIDEó & bESzáMoló
  

egiS Kupa! 
éLJen A PáLyA Verseny!
Csopak, 2016. július 2–3.
Változékony időjárás, változatlan családias han-
gulat, elhivatott rendezőgárda jellemezte a 2016. 
suBAru egis Kupa, Lám dezső emlékverseny 
résztvevőit! A suBAru egis Kupa, amelyen a ver-
senyzők és a szervezők, a hagyományoknak 
megfelelően, Lám dezsőre is emlékeztek, válto-
zó sikereket hozott. Az emlékverseny szombati 
napján szikrázó napsütés, gyenge szél, fogadták 
a résztvevőket, vasárnap is szikrázó napsütés-
ben, azonban rendkívül erős szélben vitorlázha-
tott a mezőny.

bESzáMoló 

Borsod Megyei 
vitorlás Bajnokság 
miskolc, mályi-tó, 2016. július 2–3. 
szombat reggel sorra érkeztek a versenyzők, 
megkezdték a hajók felszerelését. sajnos a 11 
órára kiírt rajt helyett a halasztás zászló felhú-
zására került sor, hiszen szél még nyomokban 
sem volt felfedezhető a mályi tó vizén. Az egész 
nap így telt el, a rendezőség úgy döntött, hogy 
vasárnap 9-kor újra próbálkozunk. A vasárnap 
reggel hasonlóan indult, halasztás, szélre várás. 
A meteorológia által ígért szél nem akart meg-
érkezni így a verseny rendezősége úgy dön-
tött, hogy a lengedező B1 szélben elrajtoltatja 
a mezőnyt. A gyenge é-éK-i szélben mind az 5 
futamot megrendeztük, tekintettel arra, hogy 
más naptári napra történő halasztásra, a ver-
senynaptár zsúfoltsága miatt, nincs lehetőség. 
A kedvezőtlen szélviszonyok ellenére is izgalmas 
verseny bontakozott ki. 
Eredmények:
Kalóz: 1. Demjén Sándor – Veres Marcell (Justitia), 
2. Dr Daragó Ferenc – Dr Nyeste Gábor (Justitia – 
Atom SE), 3. Papp Tibor – Górász András (Justitia)
Finn: 1. Juhász László (Justitia) 2. Csorba Dávid 
(MMVSC) 3. Boros Ferenc (MMVSC)
Laser: 1. Földi Zsófia (MMVSC) 2. Misley Dávid 
(Justitia) 3. Berki Bence (Justitia)
Laser 4,7: 1. Földi Szonja (MMVSC) 2. Besztercey 
Dávid (MMVSC)
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dragon eB  
mAGyAr résZVéTeLLeL
szentpétervár, 2016. július 15–22.
szentpéterváron véget ért a 2016. évi dragon 
európa-bajnokság, amelyen 13 nemzet 45 hajója 
versenyzett. Köztük a magyar hajó, Kis-szölgyémi 
Ferenc, Vezér Károly és Kiss Tamás a 9. helyen 
végzett. A Csapat jól kezdte a versenyt, és az 
összetett listán az első hatban álltak, aztán a har-
madik és a negyedik nap gyengébben sikerült 
futamai és egy korai rajt miatt kicsúsztak a tíz-
ből. Az utolsó napon viszont mindkét futamon 
újra nagyszerűen vitorláztak, és visszaküzdötték 
magukat az első tízbe, az élmezőnybe.

bESzáMoló // Fotó 
VIDEó        EREDMÉNYEK

Melges 24  
európa Kupa
Garda-tó, 2016. július 15–17.
Bakóczy róbert kormányzásával 8. helyen végzett 
az FGF sailing Tem a melges 24 osztály european 
sailing series, európa Kupa sorozatversenyének 
negyedik eseményén a Garda-tavi rivában. 12 
nemzet 36 csapata vitorlázott három nap alatt 
nyolcfutamos versenyt. Bakóczyék pontazonos-
sággal végeztek a 7-8. helyen a brit miles quinton 
Gill race Team nevű csapatával, akik e verseny 
előtt vezették a teljes eK sorozat összetett listáját, 
de míg az ő legjobb futameredményük 2. volt, 
addig az angolok nyertek egy futamot.

A EuRoPEAN SAIlINg 
SERIES öSSzEtEtt VERSENY 
álláSA 4 ESEMÉNY utáN.

F18 – M3 oB
Balatonfüred, 2016. július 21–24.
A Kékszalag a nagy katamaránok versenye volt, 
a kisebbeknek kiírt 2szalag sajnos elmaradt az 
időjárási körülmények miatt, így a kis rohanó-
gépeket az F18-m3 Országos Bajnokság hozta 
lázba. Az előzetesen ígért széllel ez nem jöhe-
tett volna így létre, de a csütörtöki meglepetés 
időjárásban 4 futamot teljesített mindkét osz-
tály. Pénteken gyenge szellővel még egy, illetve 
a szombati kényszerpihenő után vasárnap is egy 
– igaz rövidített – futammal zárt a mezőny.

EREDMÉNYEK 
bESzáMoló 
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KÖRKAPCSOLÁS
2016. július

Kalóz Magyar 
Bajnokság
Balatonfüred, 2016. július 23–28.
4 nemzet 42 egysége vett részt a Kalóz 
magyar Bajnokságon. A rangos eseménynek, 
a vendéglátok és rendezők, az Ase vitorlás szak-
osztálya, mint mindig remek körülményeket 
teremtett. szombaton, a 0. napon, a felmérések 
és a Bajnokság előtti feszült hangulat oldása és 
egy kis bemelegítés gyanánt, szentpéteri ádám 
megszervezte a hagyományos vegyes páros ver-
senyt, amely a szokott családias hangulatban 
zajlott. 

EREDMÉNYEK 

cadet oB
Tihany, 2016. július 26–28.
A csőből fújó átlagosan 11 csomós délnyuga-
ti szélben két futammal indult a tihanyi Cadet 
„session”. A nyolc hazai hajó mellett 32 külföl-
di egység is rajthoz állt. A bajnokság második 
napja halasztással kezdődött, előbb vízi majd 
parti várakozás után, délután 3-kor indult a har-
madik futam rajteljárása, és végül két futam 
beelfért ebbe a napba is. A harmadik napra csak 
egy futam jutott, gyenge, átlagosan 4 csomós 
északkeleti szélben, így végül 5 futammal zárult 
a Cadet magyar Bajnokság, ahol a 40 egység 
között, 2 magyar csapat is az első 10 be fért. 
A Bánszky-Batiz kettős a 7., a Szűcs-Csőregh egy-
ség pedig a 10. Helyen végzett.

Fertő bajnokság 
poliprofil Kupa – 
Schranz Mátyás 
emlékverseny
Fertő-tó, 2016. augusztus 4–6.
szélerőtől, felkészültségtől, gyakorlattól függően 
fejben és vízen dől el az eredmény a 7 futamon, 
a Fertő-tavon: A hosszú évek óta megrendezésre 
kerülő Fertő-bajnokság megnyitójának időpontját 
a versenyzők már év elején felvették naptárukba, 
így nagy számú vitorlás versenyez ezen a hétvégén 
Kalóz, Finn dingi, Optimist hajóosztályban, a legfi-
atalabbaktól a tapasztalt korosztályig. Az optimist 
hajóosztályban domonkos Gergely, a laser hajó-
osztályban Jäckel Ferdinánd, a finn dinghyben 
Varga Tamás, míg a kalózban a Gmeiner István–Kő 
Tamás duó győzött. 
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Nézzük át felszerelésünket, és amennyiben hiányosságokat találunk, még van időnk pótolni azokat a Decathlon kifejezetten vitorlázók igényei alapján kialakított kínálatából.
FOrrás: deCAThLOn

ötletek felszerelés frssítéshez

Vitorlázás során kétségtelenül az egyik legjobb barátunk a mentőmellényünk, ez nem csak 
ajánlás, hanem hatóságilag is kötelező része a vitorlás hajó felszerelésének. ha erről rögtön 
a nagy, narancssárga, kényelmetlen darabok jutnak eszünkbe, jó hírünk van: ma már sokkal 
modernebb megoldások is várnak ránk! 

A tribord lJ900-as önfelfújó mellénye például zárt állapotban maximális mozgásszabadságot biztosít, szinte észre 
sem vesszük, hogy rajtunk van, ellenben ha vízbe esünk, a benne lévő sótabletta elolvad, az ütőszeg működésbe hozza 
a szén-dioxid palackot, a mellény felfújódik, és fenntart minket a víz tetején. Zárt állapotban világosszürke, de belse-
je narancssárga, fényvisszaverő csíkokkal, így a vízben könnyen észrevehetőek leszünk. utóbbit segíti a rászerelt síp is, 
amivel szintén jelezhetjük hollétünket. 150n-es felhajtó erejével megfelel minden szabványnak. Az önfelfújós mellé-
nyek többször is felhasználhatóak, csak a sótablettát és a szén-dioxid palackot kell bennük cserélni. Az 50n felhajtóerejű 
tribord iziber mentőmellény igazi megmentés azok számára, akik szeretnek jól mutatni a hajón – és persze azoknak is, 
akik vízbe esnek. A terméket kipróbálva ez lett az egyik kedvencünk, hiszen valóban jól melegíti testünk legfontosabb 
részét, a felsőtestünket, és amellett, hogy fenntart a vízen, még úszni is könnyű benne.

ne feledkezzünk meg a vitorlázás során használt alap ruházatról sem, hiszen több szempontból 
érdemes kifejezetten ehhez a sporthoz kifejlesztett darabokra beruháznunk. 

Póló nadrág

Mentőmellény

A tribord dry500 vitorlás pólója, rövid- és hosszúnadrágja kapható férfi és női szabásban, különböző szí-
nekben is. mindegyik termék anyaga könnyen nyújtható, de nem nyúlik ki, ezáltal szabadon mozoghatunk 
bennük. A nadrágok anyaga lepergeti a vizet, a póló pedig nagyon gyorsan megszárad, valamint a megfe-
lelő helyeken elhelyezett anyagerősítés gondoskodik arról is, hogy nem kopik el egykönnyen.

65 TARTALOM



MÛhElY · technika · informatika · ötlet

A cipő fontossága a vitorlázás során talán nem olyan közismert, mint a mentőmellényeké, 
pedig sok kellemetlen perctől óvhatjuk meg magunkat, ha felhúzunk egyet. egyrészt ned-
ves meztelen talpunk kiváló korcsolyapályává változtatja a fedélzetet, bár talán egy erős 
szeles forduló közben nem épp erre a szórakozásra vágyunk; másrészt kevés fájdalmasabb 
érzés van a világon, mint amikor belerúgunk a hajón egy kiálló csigába, veretbe. mindezek 
ellen védelmet jelent egy zárt cipő, például a tribord arin 500-as cipője: talpa kaucsuk 
gumiból készül, ami kiváló tapadást biztosít, vízelvezető rétege és az oldalán található lyu-
kak abban is segítenek, hogy ne érezzük úgy, mintha pocsolyában lépkednénk. Felső része 
szalagokkal van megerősítve, így jól tartja lábunkat, poliészter anyaga biztosítja a szellő-
zést is. Jó hír, hogy kapható női és férfi változatban is!

Fontos szempont az uV védelem, hiszen egész nap a tűző nap alatt 
ülve bőrünket is védenünk kell: a dry500 anyaga szűri mind az uVA, 
mind az uVB sugarakat, arról nem is beszélve, hogy divatos szabásuk 
ideális viseletté teszi őket a vízparton, vagy akár a verseny utáni díjki-
osztón is.

uV védelem

Cipő
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AUGUSZTUS
DÁTuM ProGrAM HELYsZÍn WEB
–2016.08.13. Zenés esték a „Balaton várában” szigliget, Vár www.szigliget.hu
–2016.08.14. Zenés előadói estek a kultkikötő közreműködésével Balatonfenyves, Kultúrtér www.kultkikoto.hu
–2016.08.18. Györöki nyári Tárlat: Végh András festőművész kiállítása Balatongyörök, Bertha Bulcsu művelődési ház www.balatongyorok.hu
–2016.08.21. Animáció a strandokon pénteken és vasárnapi napokon Zamárdi, szabad strand www.zamardi.hu
–2016.08.21. dencs Judit kiállítása Balatongyörök, Jüngling Zoltán Közösségi ház www.balatongyorok.hu
–2016.08.27. TIhAnyI sZABAdTérI sZínháZ Tihany, Bujtor István szabadtéri színház www.tihanyiszabadterijatekok.hu
–2016.08.28. Balatonfüredi Borhetek Balatonfüred, Tagore sétány www.vaszaryvilla.hu
–2016.10.30. Vasarely; szerigráfiák és multiplikák Balatonfüred www.vaszaryvilla.hu
2016.08.11. JAZZFIesTA Balatongyörök, dísz tér www.balatongyorok.hu
2016.08.11–08.14. XVI. BALATOnI JáTsZAdALOm Zamárdi, Bácskai u., szabad strand www.zamardi.hu
2016.08.12–08.14. XIII. Badacsonyi szürkebarát és  

a magyar szürkemarha ünnepe
Badacsonytördemic, Faluház www.badacsonytordemic.hu

2016.08.12–08.14. GyöröKI BOr & dAL FesZTIVáL Balatongyörök, rendezvénytér www.balatongyorok.hu
2016.08.12–08.14. nyári Kavalkád Balatonlelle, móló sétány www.lelleikulturpark.hu
2016.08.12–08.14. rOCK BALATOn FesZTIVáL Fonyód, Piac tér www.rockbalaton.com
2016.08.12–08.14. V. Los An Gyenes: rock’n roll fesztivál Gyenesdiás, Kárpáti korzó www.gyenesdias.info.hu
2016.08.12–08.14. nyuGAT-BALATOnI FúVósTALáLKOTó Keszthely, Balaton-part Zenepavilon www.balatonszinhaz.hu
2016.08.12–08.20. nemzetközi kőszobrász, kőfaragó szimpózium Alsóörs, móló melletti park
2016.08.12–08.26. szepezdi Foltvarró Klub kiállítása, melissa shriner 

canadai énekes koncertje
Balatonszepezd, Bertha Bulcsu Közösségi ház www.balatonszepezd.hu

2016.08.13. Fenyves Open Teniszbajnokság és sportnap Balatonfenyves, Teniszpálya www.balatonfenyvesen.hu
2016.08.13. Kenyérsütés Felsőörs, Civilház www.felsoors.hu
2016.08.13. szepezdi Gasztronómiai nap3. Lecsófőző-verseny,  

Vastag Csaba koncertje
Balatonszepezd, Csónakház www.balatonszepezd.hu

2016.08.13. holdfénytúra Gyenesdiás, Természet háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu
2016.08.13. Paloznaki hímzőkör Kiállítása Paloznak, szent József ház www.paloznak.hu
2016.08.13. svert kupa-deLL Vitorlásverseny Zamárdi, Bácskai u. kikötő
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hoSSZÚlépéS. JárunK?
amiről a visszhang hallgat  
(csizmazia andrás –  
matematikus, lokálpatrióta)
csend hangjai  
(barkó ágoston – bencés szerzetes,  
pap, történelemtanár)

TeLJes CIKKeK

„Tihany egy szikla.” – 
hangzik el a sétán ez az 
egyszerű mondat, mely 
szó szerinti és átvitt érte-
lemben egyaránt igaz. 
Ez a kijelentés a termé-
szeti adottságoktól kezd-
ve, a biztonságos ott-
hont nyújtó talajon át az 
emberek gondolkodás-
módjáig mindent leír.

A séta késő este kezdődik, amikor a nyüzsgő 
sétányok és utcácskák már kiürülnek, a környék 
elcsendesedik. Ekkorra már az apátság több száz 
éves épülete is bezárja kapuit. A séta elején az 
apátságot megvilágító reflektorok hirtelen kial-
szanak, az ajtóban pedig megjelenik Ágoston 
atya, aki szerzetesi ruhában, gyertyával a kezé-
ben köszönti a résztvevőket. Suttogva néhány 
szót szól, aztán elindulunk a sötét termekben. 

A séta során kizárólag az érzékszerve-
inkre hagyatkozhatunk, de aggodalomra 
nincs ok, nagyon hamar hozzá lehet szok-
ni a rendkívüli körülményekhez. A barokk 
templom sötétből felragyogó látványa, 
az ezer éves kövek tapintása, a szerzetesi 
kert neszei, illatai és még számos, nappal 
nem észrevehető részlet vár felfedezésre.

szerző: Varró Anna

 utóbbi – amit András csak „tokos gondolko-
dásnak” hív – remekül megfér a tihanyiak másik 
jellemvonásával: az öniróniával. ezek alátámasz-
tására András az Apátság árnyékában megbúvó 
faágyúhoz kötődő legendát idézi fel. Az emlék-
mű története Tihany és Füred konfliktusának 
kezdetére vezethető vissza: szerepet kap benne 
a tihanyi bíró, a Balatonfüredről Tihany felé 
bámészkodó turisták és Tihany egész lakossága. 
A bíró, miután felfedezte, hogy az Apátság és 
a félsziget látványát a turisták inkább Füredről 
csodálják, minthogy helybe jöjjenek érte, meg 
akarta adóztatni a szomszédos települést. mikor 
azok nem fizettek, faágyút építtetett, melynek 
első és egyetlen lövésével hatalmas károkat oko-
zott saját falujában. A tihanyiak azonban nem 
csüggedtek, és büszkén vigasztalták egymást 
azzal, hogy még elképzelni is borzalmas, micso-
da károkat okozhatott az ágyú Füreden, ha már 
Tihany is így néz ki.
 A történet persze csak egy legenda, mégis min-
den benne van, ami András szerint jellemző 
a tihanyiakra. Az pedig, hogy ennek a történet-
nek még emléket is állítottak a félsziget legláto-
gatottabb helyszínén, őszintén mutatja a helyiek 
hajlandóságát a saját magukkal való tréfás szem-
benézésre.

hOssZúLéPés. JárunK? BALATOnI séTáK
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http://porthole.hu/cikk/10922-kulonleges-ejszakai-elmeny-a-tihanyi-bences-apatsagban
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DÁTuM ProGrAM HELYsZÍn WEB
2016.08.13. strandröplabda kupa Zamárdi, Kossuth u. vége www.zamardi.hu
2016.08.13–08.14. Füred Kupa Balatonfüred www.byc.hu
2016.08.13–08.20. nyárbúcsúztató vendégmarasztaló fesztivál Alsóörs, sirály Park www.alsoors.hu
2016.08.14. Interfest – amatőr művészeti fesztivál Balatongyörök, rendezvénytér www.balatongyorok.hu
2016.08.15. márkusZínház: A repülés története Balatonszepezd, Bertha Bulcsu Közösségi ház www.balatonszepezd.hu
2016.08.17. Községházi esték: komolyzenei hangversenyek könnyed, 

nyári darabokkal 
Gyenesdiás, Községháza www.gyenesdias.info.hu

2016.08.17–08.20. Csopak napok Csopak, Fürdő utcai parkoló www.csopak.hu
2016.08.17–08.20. X. BOr és CsemeGesZŐLŐ FesZTIVáL Vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2016.08.17–08.21. rózsakő Fesztivál Badacsony, dísztér, park
2016.08.17–08.21. V. hévízi Borünnep hévíz, deák tér, Festetics tér www.heviz.hu
2016.08.17–08.21. Bor és Kenyér ünnepe siófok, hajóállomás www.kulturkozpont-siofok.hu
2016.08.17–08.21. Tapolcai ünnepi napok és Borhét Tapolca, Köztársaság tér http://www.tapolcatamasimk.

hu
2016.08.18. nagykoncert Balatonfüred, Gyógy tér www.vaszaryvilla.hu
2016.08.18. JAZZFIesTA Balatongyörök, dísz tér www.balatongyorok.hu
2016.08.18. holdfénytúra Gyenesdiás, Természet háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu
2016.08.18–08.20. szemesi nyármarasztaló Fesztivál Balatonszemes, Zenepavilon, Allomás tér www.szemesimuvhaz.hu
2016.08.18–08.20. Augusztus 20-i ünnepségsorozat Tihany, mádl Ferenc tér, hajóállomás, Bujtor 

István szabadtéri színház
www.tihany.hu; 

2016.08.18–08.21. 40. Boglári szüreti Fesztivál Balatonboglár, Platán strand www.boglariszuret.hu
2016.08.19. Zoób Kati divatbemutató Balatonfüred, Gyógy tér
2016.08.19. szepezdi Zsíroskenyér Party –  

szent István Búcsú ünneplése
Balatonszepezd, Csónakház www.balatonszepezd.hu

2016.08.19–08.20. sZenT IsTVán nAPI ünnePséG Fonyód, több helyszínen www.fonyod.hu
2016.08.19–08.21. szent István napok Balatonlelle, móló sétány www.lelleikulturpark.hu
2016.08.19–08.21. szent István ünnepe és szent Ilona Búcsú Gyenesdiás, Községháza, Pásztorház www.gyenesdias.info.hu
2016.08.19–08.21. sZenT IsTVán ünnePe Keszthely, Balaton-part Zenepavilon www.keszthely.hu
2016.08.20. szent István ünnepe ábrahámhegy, Községi strand www.abrahamhegy.hu 
2016.08.20. szent István napi ünnepség Balatonfenyves, Géza fejedelem park, Zene-

pavilon
www.balatonfenyvesen.hu

2016.08.20. állami ünnep Balatonfüred, szent István tér www.balatonfured.hu
2016.08.20. hálaadó szentmise, betakarított termények megáldása Balatonszepezd, római Katolikus templom www.balatonszepezd.hu
2016.08.20. szent István nap és Kenyérünnep Felsőörs, Civilház www.felsoors.hu
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hoSSZÚlépéS. JárunK?
Szigorúan ellenőrzött nyaralók  
(csonka laura – történész, levéltáros) TeLJes CIKKeK

szerző: Varró Anna

hOssZúLéPés. JárunK? BALATOnI séTáK

Nehéz elképzelni, hogy a balatoni forró-
ságban mennyi ügynök dolgozott a sát-
raiban a semmitmondó jelentéseken 
szieszta időben.
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Az ember azt gondolná, hogy ezek száz, 
kétszáz éve várják a vendégeket, de nem! 
A csárda fontos eleme volt a Kádár-
korszak ‟haspolitikájának‟. A sok népi-
es motívumokkal díszített hely a Balaton 
körül gyakran nem több ötven évesnél! 

Csárda
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DÁTuM ProGrAM HELYsZÍn WEB
2016.08.20. szent-István napi ünnepség Zamárdi www.zamardi.hu
2016.08.20–08.21. FesTeTICs VáGTA Gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2016.08.20–08.21. hagyományőrző napok szigliget, Vár www.szigliget.hu
2016.08.20–08.31. Györöki nyári Tárlat: szabados árpád festőművész 

kiállítása
Balatongyörök, Bertha Bulcsu művelődési ház www.balatongyorok.hu

2016.08.21. Csoki nap Gombóc Artúrral Balatonszárszó, Csukás színház, Fesztivál tér www.balatonszarszo.hu
2016.08.21. A Balatonfő rejtett földtani és kultúrtörténeti kincsei: 

dupla-ünnepi geotúra a 45 éve védett balatonkenesei 
tátorjános természetvédelmi területen és a Balatonfőka-
jári somlyó-hegyen

Balatonkenese, Tourinform Iroda előtt bfnp.hu

2016.08.24. horgas eszter Partitúra Kurzus Balatonfüred, Zeneiskola, Anna Grand hptel
2016.08.24. holdfénytúra Gyenesdiás, Természet háza Látogatóközpont www.bakonyerdo.hu
2016.08.24–08.27. sTrAndFesZTIVáL Zamárdi, harcsa u. és Kecskeméti u. közötti 

szabad strand
www.strandfesztival.com

2016.08.24–08.27. B. my. Lake Fesztivál Zamárdi , harcsa u. és Kecskeméti u. közötti 
szabad strand

www.bmylake.hu

2016.08.24–08.27. BymyLAKe Balatonaliga bmylake.hu
2016.08.25–08.27. IX. Zorall sörolimpia Alsóörs, Pelso Kemping www.zorallsorolimpia.hu
2016.08.25–08.27. V. POnTy íGy Jó – VOnyArCVAsheGyI POnTyFesZTIVáL Vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2016.08.25–08.28. nagyhajós bajnokság I. Balatonfüred, Balaton www.hunsail.hu
2016.08.25–08.28. III. VW Bogaras Balatoni nyárbúcsúztató Gyenesdiás, Caraván Kemping www.caravancamping.hu
2016.08.26–08.27. IV. FOnyódI hArCsAFesZTIVáL Fonyód, Vigadó tér www.harcsafesztival.com
2016.08.27. XXIV. Fenyves Kupa Vitorlás Verseny Balatonfenyves, Fenyves yacht Club és az előt-

te levő vízterület
www.balatonfenyvesen.hu

2016.08.27. simándy 100 – Koncert simándy József operaánekes 
emlékére

Balatongyörök, rendezvénytér www.balatongyorok.hu

2016.08.27. XII. Országos Lecsófesztivál Balatonkenese, széchenyi Park www.hellobalaton.eu
2016.08.27. VIII. nemZeTKöZI LeCsóFesZTIVáL Balatonszárszó, Központi strand www.balatonszarszo.hu
2016.08.27. szendrey Attila emléktorna Felsőörs, Több helyszínen www.felsoors.hu
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