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vendèe globe 2016–2017

vendèe globe 2016–2017
pótszilveszteri regatta 2016. 02. 04.
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VERSENYEK · Ifjúsági Világbajnokság Aucklandben

Két magyar résztvevôért is izgulhattunk a világbajnokságon. Érdi Mária Laser 
Radial hajóosztályban és Geiger Richárd a szörfösök (RS:X) között indult.

Forrás: MVsZ // Pedro MartineZ (sailing energy – World sailing)

ifjúsági Világbajnokság aucklandben

laser radialban éremközelben
Az utolsó előtti versenynapon Érdi Mári 
volt a legjobb a női Laser Radial osztályban 
az ifjúsági világbajnokságon Aucklandben. 
Mindkét futamban 2. helyen végzett és 
ezzel a keddi utolsó futam előtt 3. volt az 
összetett versenyben. A zárónap után Mári 
4. helyen végzett a világbajnokságon. 

Csodálatos versenyévet tett le az asztal-
ra, kiemelkedő ifjúsági versenyzőből felnőtt 
élversenyző lett, Világkupa helyezésekkel, 
olimpiai futamgyőzelemmel. Nincs olyan 
menő, akinek ne lenne izgulnivalója, ha vele 
kell megvívnia egy helyezésért.

21. helyezés a szörfösök között
A fiú szörfösöknél Geiger Richárd a 21. 
helyen végzett a huszonhét deszkás mező-
nyében. • réSZleteS eredMényeK

7 TARTALOM VERSENY NAPTÁR

http://www.quantumsails.hu
http://www.isafyouthworlds.com/results/index.php


Ifjúsági Világbajnokság Aucklandben

 Laser Radial, Érdi Mári

érdI márIA LeTT A nŐknéL AZ éV VITOrLáZójA 2016-BAn. A mAGYAr VITOrLás sZöVeTséG A hAGYOmá-
nYOknAk meGFeLeLŐen sZAVAZássAL dönTöTTe eL, hOGY kIk LesZnek AZ éV VITOrLáZóI.

aZ év nŐi vitorláZóJa 2016.

aZ év FérFi 
vitorláZóJa

2016. 
Berecz Zsombor

12. oldal

18 éVes, A TIhAnYI hAjós eGYLeT VersenYZŐje. már 15 éVes kOrA óTA (2013) mInden éVBen meGnYerTe AZ 
éV nŐI VITOrLáZójA CímeT. öTsZörös kOrOsZTáLYOs VILáGBAjnOkkénT AZ IdeI éVBen eLsŐsOrBAn A FeL-
nŐTT VersenYekre és AZ OLImPIAI résZVéTeLre kOnCenTráLT. hIsZen méG VOLT eGY LeheTŐséGe OLImPI-
AI kVóTáT sZereZnI, Bár AZ euróPAI VersenYZŐknek már CsAk kéT kIAdó heLY VOLT sZABAd. PALmA de 
mALLOrCán mAGABIZTOsAn sZereZTe meG AZ InduLásI jOGOT. A sZeZOnjA FAnTAsZTIkusAn sIkerüLT, 
hIsZen nem CsAk kIjuTOTT, de jóL sZerePeLT AZ OLImPIán, AhOL FuTAmOT Is nYerT. néGY VILáGkuPA Ver-
senYre Is meGhíVTák. eLŐsZör TIZenhArmAdIk, mAjd kéTsZer nYOLCAdIk, AZ éV VéGén meLBOurne-Ben 
PedIG neGYedIk LeTT, és eZeken A VersenYken Is nYerT FuTAmOT A VILáG LeGjOBBjAI eLŐTT, kéT ALkA-
LOmmAL Is. öT kOráBBAn sZerZeTT kOrOsZTáLYOs VILáGBAjnOkI Címe és sZámOs érme meLLeTT 2016-BAn 
Immár sTABILAn A nemZeTköZI FeLnŐTT éLmeZŐnYBe kerüLT. ILYen TemPóBA FejLŐdVe A TókIóI OLImPIán 
már AZ eséLYesek köZé Is TArTOZhAT mAjd.
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Ifjúsági Világbajnokság Aucklandben

 RS:X, Geiger Richárd
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VERSENYEK · Adriai jegesedés – a 29er mint jégtörô

Ismét a szlovén vizeken, Izola térségében edzôtáboroztak a Spartacus Vitorlás 
Egylet 29er egységei. Izolát már jól megismerték a magyar 29er-esek, hiszen 
évek óta járnak ide edzeni vagy versenyre – igaz, hogy nemrégiben még az 
Optimist hajóosztály versenyzôiként tették ezt.

szerzô: lászlófy Csaba

adriai jegesedés – a 29er mint jégtörô

Izola nevéből nem nehéz rájönni, hogy 
valamikor egy sziget volt ez az aranyos kis 

város. A középkorban kőhíd kötötte össze 
a szárazfölddel. Napóleon hadserege tette fél-
szigetté a várost, amikor – csupa kedvesség-
ből – a várfalakat belehajigálták a sziget és 
a szárazföld közötti vízbe… Szerencsére ma 
már békésebb (?) idők járnak.

Goszleth Marcell edző így összegezte az 
edzőtábort: az elmúlt hétvégén visszatér-
tünk Izolára, hogy még egy Karácsony előt-
ti utolsó edzéssel frissen tartsuk magunkat 
a 29er hajókban ülve. Frissnek maradni 
nem volt nehéz, mert péntek reggel a klub-
ba visszatérve láttuk, hogy hajóinkat a jég 
konzerválta. Hiába a tenger közelsége, azért 
itt is simán fagy éjjel. Sajnos a hideg a sze-
let is melegebb tájakra üldözte, mert vajmi 
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VERSENYEK · Adriai jegesedés – a 29er mint jégtörô

kevéske lengedezett belőle az itt töltött idő-
ben. Ezzel együtt sikerült 2-3 órát vitorláz-
nunk minden nap, s ebben a nagyon gyenge 
szélben is hasznos dolgokat fedezhettünk fel. 
Például annak fontosságát, hogy a már moz-
gásban lévő hajó vitorláin mennyivel köny-
nyebb fenntartani az áramlást a menetszél 
segítségével, mint álló helyzetből elindulni. 
Mindez persze nagy koncentrációt és olyan 
érzékek finomítását feltételezi, amelyek elsa-
játítására a 29er remek eszköz.

Vasárnap edzés után a csapat összepakol-
ta a felszerelést, amely lent maradt Izolán, 
hiszen januárban innen utaznak tovább 
a fiúk Barcelonába. Addig is az erőnlé-
ti edzéseken dolgoznak a megfelelő alapok 
megteremtésén, hiszen a 29er ügyességben 
és fizikai kondícióban is magas elvárásokat 
támaszt a versenyzőkkel szemben.

A 29er ifjúsági osztály messze a legdinami-
kusabban fejlődő nemzetközi ifjúsági AWS 
hajótípus. Ez az osztály kiválóan felkészít-
heti az ifjúságot egy nagy teljesítményű, 
gyors szkiffel való eredményes versenyzésre, 
megadhatja nekik a modern vitorlázásban 
alkalmazott vitorlabeállítás, taktika és stra-
tégia alapjait. Optimális elő-osztálya tehát 
az olimpiai 49er illetve 49erFX típusoknak. 

Ezen felül a 29er-ben alapos tudást szer-
ző ifjúsági versenyzők sokkal könnyebben 
lesznek képesek beletanulni akár a több-
testű hajókkal való versenyzésbe, mint pél-
dául a 420-as osztályban gyakorló társaik. 
Így a 29er ifjúsági elő-osztálya lehet akár 
a Nacra17-es olimpiai osztálynak is.

A Magyar 29er Osztályszövetség már meg-
kezdte a tagfelvételt. A tagfelvételhez szük-
séges nyomtatvány megtalálható a Magyar 

29er Osztályszövetség Facebook-oldalán. 
Az Osztályszövetségbe való belépés a 29er 
Osztályszövetség elnökségének pozitív írás-
beli visszaigazolásával és a tagdíj befizeté-
sével válik elfogadottá. A tagdíj mértéke 
versenyzőknek 12.000 Ft/év, nem verseny-
ző tagok részére pedig 15.000 Ft/év, melyet 
az Magyar Vitorlás Szövetség 10300002-
10557383-49020016-sz számlájára történő 
utalással lehet kiegyenlíteni. •
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VERSENYEK · év Vitorlázói 2016

2016. ÉV legJoBB Magyar VitorláZÓi 
A férfiaknál Berecz Zsombor, a nőknél pedig Érdi Mária lett az Év Vitorlázója 2016-ban. A Magyar 
Vitorlás Szövetség a hagyományoknak megfelelően szavazással döntötte el, hogy kik lesznek az év 
vitorlázói. A szavazásban az MVSZ-nél 2016-ban versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, vala-
mint a klubvezetők vehettek részt, személyenként egy szavazattal. A nőknél és a férfiaknál is teljesen 
egyértelmű eredmány született, Érdi Mári és Berecz Zsombor is nagy fölénnyel nyerte a szavazást. 

aZ év nŐi 
vitorláZóJa

2016.
Érdi Mári
8. oldal

aZ év FérFi vitorláZóJa 2016.
BereCZ ZsOmBOr Idén AZ OLImPIAI FInn OsZTáLY TörTéneTéBen AZ eddI-
GI LeGjOBB mAGYAr eredménYT – FInáCZY GYörGY 1971-es BrOnZérméT 
– FeLüLmúLVA AZ euróPA-BAjnOksáGOn eZüsTérmes LeTT. A TrOFeO 
PrInCesA sOFIán 7. heLYen VéGZeTT és Ő GYŐZöTT A medAL rACe-en, 
mAjd FuTAmOT nYerT AZ OLImPIán.
A mAGYAr sPOrTOLók köZüL másOdIkkénT sZerZeTT OLImPIAI kVóTáT 
méG 2014-Ben, AmIVeL A TöBBI mAGYAr VITOrLáZónAk Is LökésT AdOTT 
A sIkerek FeLé VeZeTŐ uTAT muTATVA. Idén eLsŐsOrBAn AZ OLImPIárA 
kOnCenTráLT, AhOL BALsZerenCsés keZdés uTán (A FöLénYesen meG-
nYerT meneTéT érVénYTeLeníTeTTék) FuTAmOT Is nYerVe FéLIdŐre 
A hArmAdIk heLYIG kAPAsZkOdOTT eLŐre A LIsTán. Bár AZ uTOLsó 
FuTAmAI rOssZuL sIkerüLTek, és nem jöTT össZe AZ AkkOr már eLérhe-
TŐ köZeLséGBe kerüLT POnTsZerZés, méGIs A PrOdukCIójáVAL eLérTe, 
hOGY AZ OLImPIAI köZVeTíTések sOrán sOk sZó essen A VITOrLáZók-
róL. erre hOssZú Ideje, éVTIZedek óTA nem VOLT PéLdA.
ZsOmBI éVek óTA BIZTOs TAGjA A nemZeTköZI éLmeZŐnYnek. 
eredménYeIVeL és AZ ennek érdekéBen eLVéGZeTT renGeTeG munkáVAL 
nem CsAk A FeLTörekVŐ VersenYZŐknek muTAT PéLdáT és Ad BIZOnYíTé-
kOT ArrA, hOGY mIndeZ mAGYAr VITOrLáZókénT Is eLérheTŐ. jórésZT 
áLTALA mAGYArOrsZáGOn A VITOrLáZás Is BekerüLT AZ OLImPIAI POnT-
sZerZésre eséLYes, TeháT TámOGATásrA méLTó sPOrTáGAk köZé. 

FOrrás: mVsZ
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VERSENYEK · Pótszilveszteri regatta

Forrás: WWW.teliregattak.hu // FotÓ: sXC – sChuster ÉVa

Február 4-én rendezik meg a Pótszilveszteri Regattát. A sorozat második ver-
senyét a IV. Szilveszteri Renault Regattát december 31-én tartották volna, de 
a Balaton hajózhatatlanná vált a jegesedés miatt így szervezôk halasztottak.

I. TÉLI VITORLáS VERSEnySOROzAT

Pótszilveszteri regatta

www.teliregattak.hu

2016. december 31-re a Balaton befagyott,  
így a versenyrendezőség halasztást adott ki! :)

I. TéLI VITOrLás VersenYsOrOZAT 
I. rudi Trans mikulás regatta 2016. 12. 03 
IV. szilveszteri renault regatta 2016. 12. 31. 
Pótszilveszteri regatta 2017. 02. 04.
I. Farsangi Garmin regatta 2017. 02. 18.
I. Tavaszi Vitamin well regatta. 2017. 03. 11.

A SoRozAt VERSENYEi
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jéGVITOrLáZnI márPedIG keLL
sZerZŐ: sZuTOr FerenC

méltatlanul alulértékeljük a téli Balatont. Pedig nem csak nyáron fúj 
a szél, nem csak májustól szeptemberig süt a nap. nem csak a 20 fok 
fölötti víz hullámzása szép. sőt. de a vízen tartózkodás szabályait be kell 
tartani. nem csak nyáron, hanem télen is.

Arról Pallus Vitorlázás télen, jégen című írásban. én csak annyit tennék 
hozzá, hogy tényleg baromi jó. Legyen szó jégszörfről, jégvitorlásról, 
vagy kite-ozásról.

Pomucz Tamásnak (www.pomucz.hu) hála, mentünk idén is egy kari-
kát és bár sok szelet nem adott a Balaton, így is gyönyörű képét mutat-
ta. A fantasztikus táj, a jég földöntúli pattogó hangja, olyan élményt ad, 
amit csak ilyenkor télen lehet megtapasztalni.

de! körültekintőnek kell lenni. szerencsére korábbi évek merev tiltása 
mostanra oldódik. manapság már nem bélyegzik öngyilkosjelöltnek, aki 
rá mer lépni a jégre. Fontos azonban, hogy ahogy nyáron is betartjuk az 
alapvető szabályokat, úgy télen is szem előtt kell ezeket tartani.

sajnos minden nyári szezonban szed egy-két áldozatot a tó, mégsem 
tiltják be a nyári fürdőzést. Télen is mindig lesz aki alatt beszakad, de 
ettől még nem életveszélyes a jégre menni. érdemes elolvasni a Somogy 
Megyei rendőr-főkapitányság nem túl hosszú, mégis igen prakti-
kus tájékoztatóját, vagy aki ennél is jobban el szeretne mélyülni témá-
ban, annak ajánlom a heves Megyei Katasztrófavédelem elévülhetet-
len javaslatait. 

FotÓ
1515 TARTALOM
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Manapság Már neM bélyegzik öngyil-
kosjelöltnek, aki rá Mer lépni a jégre. 
Fontos azonban, hogy ahogy nyá-
ron is betartjuk az alapvető szabá-
lyokat, úgy télen is szeM előtt kell 
ezeket tartani.
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a Fantasztikus táj, a jég 
Földöntúli pattogó hang-
ja, olyan élMényt ad, aMit 
csak ilyenkor télen lehet 
Megtapasztalni.
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hA FeLTesZIk A kérdésT, hOGY mIérT 
sZereTek TéLen VITOrLáZnI, nAGYOn 
eGYsZerűen TudOk VáLAsZOLnI, Pró-
BáLd kI! eZ eGY OLYAn nArkOTIkum, 
AmIT hA VALAkI kIPróBáL, AkkOr nem 
nAGYOn TudjA eLeresZTenI. 

A 90-es éVekBen AGárdOn VITOrLáZ-
TAm, és TeLenTe sZéPen BeFAGYOTT A Tó. 
menTOrOm, sIPOs PéTer meGsZáLLOTT 
jéGVITOrLáZó VOLT, íGY eGYérTeLmű úT 
VeZeTeTT ehheZ A sPOrThOZ. eBBen AZ 
IdŐBen, hA VOLT jéG, mInden sZABAd 
IdŐnkeT LenT TöLTöTTük. VOLT OLYAn, 
hOGY A meGsérüLT hAjóT eGésZ éjjeL 
CsIsZOLTuk, FesTeTTük, hOGY más-
nAPrA újrA Tudjunk hAsíTAnI VeLe. 
köTeLeT köTöTTünk möGé, és snOw-
BOArddAL kOrCsOLYáVAL CsúsZó Tár-
sunkAT VOnTATTuk. sZéP IdŐsZAk VOLT, 
meGFerTŐZŐdTem! 

sZerZŐ: PALLus

18

VITOrLáZás  
TéLen, jéGen

18 TARTALOM



A 2000-es éVek köZePén eLkAPOTT sZörF 
sZeLe. kéZenFekVŐ VOLT, hOGY TéLen Is eZT 
CsInáLjAm. és AnnYIBAn VOnZóBB VOLT 
mInT A hAjó, hOGY CsAk eGY desZkáT keL-
LeTT VásárOLnI, nem eGY kOmPLeTT hAjóT, 
hIsZen A nYárI rIGG jó VOLT TéLen Is. sAjnOs 
eGYre VékOnYABB TeLek VOLTAk AZ uTóB-
BI IdŐBen, de AZérT mInden TéLen, AmIkOr 
VOLT LeheTŐséG  jéGen VOLTAm. Idén sZe-
renCsések VAGYunk, sZéP TükörjéG VAn 
A VeLenCeI-TAVOn. 

és hOGY mI A jó Benne? mInImáLIs eLLen-
áLLássAL rePíT A sZéL, A sZéL seBesséGéT 
jóVAL TúLLéPVe TudsZ hALAdnI. sZörFFeL 
AZ uTAZó seBesséG A jéG háTán 60km/h, 
de A múLT heTI rekOrdOm 90,2km/h VOLT, 
70km/h-s sZéLBen. sZereTem A seBesséGeT, 
és eZérT Is VOnZZ ennYIre eZ A TéLI sPOrT. 
hIáBA VAn -11 FOk, mennI keLL! AZ AdrenA-
LIn dOLGOZIk. PersZe ésZnéL keLL LennI, 
IsmernI keLL A TAVAT, sZeLeT, rIAnásOkAT, 
meLeGFOrrásOkAT, merT küLönBen könY-
nYen A VíZBen TALáLjuk mAGunkAT. 

hA eZekeT AZ ALAP dOLGOkAT BeTArTjuk, 
AkkOr eGY hOssZAn TArTó AdrenALIn BOm-
BáVAL LáTjuk eL A TesTünkeT, AmI mInden 
éVBen VIssZAkíVánkOZIk! 

1919 TARTALOM
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és hogy Mi a jó benne? MiniMáliS 
ellenálláSSal repít a SZél, 
a SZél SeBeSSégét Jóval túllép-
ve tudSZ haladni. 

20 TARTALOM
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sZerZŐ: POrThOLe // FOTó: AndreA FrAnCOLInI, kurT ArrIGO – ©rOLeX

2016 deCemBer 30-án hAjnALBAn rAjTOLT eL AZ IdeI, sZám sZerInT 
72. sYdneY hOBArT. 88 hAjó VáGOTT nekI A körüLBeLüL 630 TenGerI 
mérFöLdes TáVnAk IGAZán GYönYörű IdŐBen.

22 TARTALOM
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New SouthwaleS

Victoria

taSmaNia

melboume

hobart

Sydney

ROLEX
SydnEy 
HObaRt 
2016
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verseny közben vezetett 
a tavalyi győztes a Wild 
oats Xi is akik később Fel-
adni kényszerültek a ver-
senyt és a vezetést átvet-
te a perpetual royal. 
a verseny igen erős 
teMpópan zajlott Menet 
közben volt, hogy vagy 
20 hajó rekord részidőn 
belül Futott. 

ERŐS tEMPÓ
FO

Tó
: k

u
rT

-A
rr

IG
O

 –
 ©

rO
Le

X

24 TARTALOM



25

BEFUtÓ
az idei roleX sydney hobart verseny abszolút 
győztese a perpetual royal. Majd 5 órát javított 
az eddigi csúcson, Mert 1 nap 13 óra 31 perc és 20 
Másodperc alatt teljesítette a 620 MérFöldet.
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CÍMLAP · xxxx

Bajszos hajók a Föld körül II.

sZerZŐ: sZOják BALáZs

e sOrOk írásAkOr (2017. jAnuár 2.) A Vendée GLOBe 2016-17 éLmeZŐnYe már 
A hOrn-FOkOT meGkerüLVe, A TáVOLsáG TöBB mInT hárOmneGYedéT mAGuk 
möGöTT hAGYVA hALAd A FrAnCIA PArTOk FeLé, mIköZBen A meZŐnY VersenY-
Ben mArAdT résZe, köZeL nYOLCeZer TenGerI mérFöLd TáVOLsáGOn sZéThúZód-
VA küZd AZ eLemekkeL. FA nándOr eLkéPesZTŐ TeLjesíTménnYeL, A TáVOLsáGOT 
TekInTVe A meZŐnY köZePén, sOrrendBen jeLenLeG AZ eLŐkeLŐ nYOLCAdIk heLYen 
hALAd A VITOrLáZók mOunT eVeresT-je (hOrn-FOk) FeLé. eZT A TeLjesíTménYT Is 
ALáhúZVA IGYeksZem A mOsT rAjThOZ áLLT hAjók eGYes TeChnIkAI újdOnsáGAIT, 
AZOk működéséT, eLTéréseIT Is IsmerTeTnI.

KapcSolódó ciKK 
Bajszos hajók  
a Föld körül I.

porthole.hu
26 TARTALOM
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TudnI keLL, hOGY eZek AZ úTTörŐ FejLesZTésI IránYOk, FILOZóFIák A TeLjesíT-
ménYre és A hAjó IGénYBeVéTeLére GYAkOrOLT hATásuk mIATT Is A VersenY 
rendeZŐIT, résZTVeVŐIT és TerVeZŐIT Is meGOsZTják. eBBen A kérdésBen A mOs-
TAnI VersenY eredménYe és TAPAsZTALATAI AZ ImOCA 60 OsZTáLY VALAmInT 
A VersenY sZemPOnTjáBóL A jöVŐre néZVe VárhATóAn meGhATárOZóAk LesZnek.
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Az ImOCA 60 konstrukciós fejlesztéseire vonatkozó előírások értel-
mezése döntő jelentőségű. A spirit of hungary tervezési időszaká-
ban érvényes szabályrendszer alapján történt méretezések nem tet-
ték lehetővé egyes új technikai elemeknek a hajóba történő későb-
bi integrálását. ez a magyar hajónak az újabb generációs hajókhoz 
képest teljesítménypotenciálban folyamatos hátrányt jelent.

A korábban bemutatott új támasz uszony rendszer (dss) után most 
egy másik új stratégiai területet, az árboc kialakítási lehetőségeit és 
„alsó száling” merevítését (deck spreaders, deck outriggers) igyek-
szem körüljárni. Tudni kell, hogy ezek az úttörő fejlesztési irányok, filo-
zófiák a teljesítményre és a hajó igénybevételére gyakorolt hatásuk 
miatt is a verseny rendezőit, résztvevőit és tervezőit is megosztják. 
ebben a kérdésben a mostani verseny eredménye és tapasztalatai az 
ImOCA 60 osztály valamint a verseny szempontjából a jövőre nézve 
várhatóan meghatározóak lesznek.

mielőtt részletesebben megvizsgáljuk a mostani versenyhajók árboc 
és álló kötélzet struktúráját, érdemes pár alapvető konstrukciós kér-
dést áttekinteni. A mai vitorlások árbocmerevítése leegyszerűsítve 
hagyományosan az orr merevítő(k) (vorstag, babystag), oldal mere-
vítők (vantni) és hátsó merevítők (achterstag, backstay) rendszeré-
ből és azok változataiból áll. Az állókötélzet és rig szempontjából 
az oldal merevítők kialakítása kétségtelenül az egyik legkényesebb 
terület. míg az orr- és a hátsó merevítők a geometriájuk folytán sok-
kal nagyobb (előnyösebb) beesési szöget zárnak be, addig a hajó for-
májából adódóan a vantnik sokkal kisebb szöget zárnak az árboccal. 
ugyan a oldalmerevítők hatékonyságát a távtartást szolgáló szálingok 

javítják, de így is előnytelenül elnyújtott erőháromszög alakul ki. 
ennek következtében ahhoz, hogy itt az árboc vonatkozásában 
elégséges merevítő nyomaték keletkezzen, aránytalanul nagy és 
koncentrált függőleges erő keletkezik, mely jelentős többlet igény-
bevételt jelent mind a hajótestre, a merevítő anyagára és a beköté-
si pontokra. (ez még inkább igaz, amikor a hátsó merevítők szere-
pét „hátranyilazott” oldalmerevítők veszik át, ahol az igénybevétel 
és sérülési kockázat tovább fokozódik.) ezek az adottságok azon 
túl, hogy gyakran korlátozzák a konstrukciós és állítási lehetősége-
ket, sokszor többlet beépített súlyt is jelentenek a szükséges szer-
kezeti vastagságok, keresztmetszetek méretezése miatt.

Az említett szempontok ilyen szabályrendszer határok és telje-
sítmény elvárások mellett már nem elhanyagolhatók. A hagyomá-
nyos álló kötélzet, alapvetően konvencionális, rögzített árboc (fixed 
mast) kialakítást biztosít. egy korszerűbb, anyagában és szerkezeté-
ben nagyobb igénybevételre méretezett, valamint aerodinamika-
ilag előnyösebb, elforgatható profil árboc (wing mast) kialakítását 
ez a merevítés nem teszi lehetővé. A hagyományos árboc profilok-
nál a belépő oldalon, az árboc mögötti vitorlafelületeknél előnyte-
len áramlás alakulhat ki. ezt igyekszik kiküszöbölni az elforgatható 

28 TARTALOM
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AZ IdeI Vendée GLOBe eddIGI LeFOLYásA és jeLenLeGI 
áLLásA Is muTATjA, hOGY A sZABáLYOk kIskAPuIT kIhAsZ-
náLó CsAPATOk és FejLesZTŐk nAGYOBB TeLjesíTménY-
POTenCIáLT sZereZTek. A mOsTAnI VersenY eredmé-
nYéT eZérT FeLTéTLenüL CéLsZerű eZeknek A műsZAkI 
AdOTTsáGOknAk AZ IsmereTéBen Is TekInTenI, AmeLY FA 
nándOr és hAjójA AmúGY Is rendkíVüLI TeLjesíTménYéT 
CsAk TOVáBB nöVeLI.

29 TARTALOM
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árboc, mely a belépő idom (elnyújtott könnyített árboc profil) pozi-
cionálásával tisztább áramlást és nagyobb hajtóerőt eredményez.

mivel a fentiekben leirt hatékonyabb konstrukció (rotating wing 
mast) a hagyományos merevítéssel nem kialakítható, a tervezők új 
megoldást kerestek. így jutottak a mostani ImOCA 60-asoknál is több 
egységen feltűnő kétoldali új merevítők (deck spreaders) kialakításá-
hoz. Ahogy az előzőekben láttuk, az egyik legfontosabb szempont 
az oldalmerevítők beesési szögének növelése volt. ez fizikailag csak 
a hajón kívül eső új fix pontok létesítésével volt lehetséges. A megol-
dást egy, a funkciójában eltérő, de kialakításában a spinnakerbaum-ra 
emlékeztető szerkezet jelentette, ahol a hajótest két oldalán egy-egy 
nagy méretű könnyűszerkezetű nyomott rúd került beépítésre. ez 
az oldalmerevítőknél jelentkező előnyös geometriai változás, sokkal 
hatékonyabb működést eredményezett. Amellett, hogy több száling 
és vantni beépítését sem teszi szükségessé, kisebb igénybevételeket 
eredményez az egyes szerkezeti elemekben is.

A kétoldali nyomott rudak bekötése történhet a deckre, vagy az 
árboc talpazatához. Az utóbbi kialakítás, mivel zártabb erőhárom-
szöget eredményez, kedvezőbb leginkább a függőleges (az árboc-
ból a hajótestre ható) erők szempontjából. A nyomott rudak csuklós 
bekötésével, valamint a rúdhosszon jelentkező nyomatéki igénybe-
vételnek megfelelő változó keresztmetszetű kialakításával az új szer-
kezeti elemek súlya is optimalizálható.

Azzal, hogy a rudazat „alsó szálingos” kialakítása a fentiekben leírt 
előnyei mellett elforgatható profil árboc beépítését is lehetővé teszi, 
jelentékeny súlycsökkentést is eredményez a teljes árboc rudazatban. 
ezzel a hajó súlypontja is lejjebb kerül, ami a stabilitást tovább növeli.

A leírt hatások jól mutatják, hogy az egyes technikai változtatások 
mennyire komplex módon hatnak egymásra és adott esetben a tel-
jesítményre. Az ImOCA 60 open osztályelőírásai rögzített paramé-
terek között, a hajók egyedi tervezését és kivitelezését feltételezik. 
ezek egyebek mellett a hajók nyomatéki és egyéb igénybevételei-
nek határértékeit is rögzítik, amik még a tervezőasztalon kerülnek 
méretezésre. ezért döntő a szabályok értelmezése, és azokhoz, azok 
esetleges változtatásaihoz a résztvevőknek valamint a kiíróknak 
a hozzáállása.

Az idei Vendée Globe eddigi lefolyása és jelenlegi állása is mutat-
ja, hogy a szabályok kiskapuit kihasználó csapatok és fejlesztők 
nagyobb teljesítménypotenciált szereztek. A mostani verseny ered-
ményét ezért feltétlenül célszerű ezeknek a műszaki adottságok-
nak az ismeretében is tekinteni, amely Fa nándor és hajója amúgy is 
rendkívüli teljesítményét csak tovább növeli. •
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FOrrás: hunsAIL

téli vitorlás: előadássorozat
tervezett előadások
2017. január 18. (szerda), 18.00

érdi mária
olimpikon, ifjúsági világ-  
és európa-bajnok, 

valamint  
Brencsán dávid  
edző előadása

2017. február 22. (szerda), 18.00 

majthényi szabolcs 
tizenegyszeres világbajnok  
vitorlázó előadása

 2017. március 22. (szerda), 18.00 

Litkey Farkas olimpikon,  
világbajnok és tizenkétszeres kékszalag 
győztes vitorlázó előadása

december 14-én kopár Istvánnal kez-
dődött újra az immár hagyományosnak 
tekinthető és az elmúlt három évben 
rendkívül népszerűnek bizonyult mVsz 
által szervezett téli vitorlás elméleti elő-
adássorozat. A rendezvényeken a legjobb 
magyar vitorlázók, sportszakemberek 
beszélnek érdekesnél érdekesebb vitorlás 
témákról. 

nagy örömünkre az idén érdi mária köz-
vetlenül a miami világkupa versenye elött, 
időt szakít arra, hogy előadóként részt 
vegyen a magyar Vitorlás szövetség 2017. 
január 18-án megrendezésre kerülő elmé-
leti előadásán.

Az előadások továbbra is ingyenesek, 
azonban az elmúlt években is olykor kicsi-
nek bizonyult a magyar sport háza legna-
gyobb előadóterme, így a most is a várha-
tó nagy érdeklődésre tekintettel, a részvé-
telre regisztrálni kell. 

a regisztrálni az online kitölthető 
űrlappal lehet.

mAGYAr sPOrT háZA 1146. BudAPesT, IsTVánmeZeI úT 1-3. (I. em. nAGY eLŐAdóTerem)32 TARTALOM
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Bravo 6.0
FOrrás: BrAVO BOATs // FOTó: CserTA GáBOr, sZABó LeO, PáL BéLA

egy versenybíró tapasztalatai

A BrAVO 6.0 hAZAI FejLesZTésű és GYárTású edZŐ és munkAmOTOrOssAL 2 éVVeL 
eZeLŐTTI meGjeLenése óTA sZámOs VersenYen, VITOrLás TáBOrBAn TALáLkOZhATTunk 
már, Idén PedIG AZ OLImPIán, A mAGYAr CsAPAT meLLeTT Is sZOLGáLATOT TeLjesíTeTT kéT 
mOTOrOs. A hAjó TerVeZésének eGYIk FŐ VeZéreLVe VOLT: TámAsZkOdnI A sZAkemBe-
rek éVeken áT mOTOrOsOkkAL kAPCsOLATBAn meGsZerZeTT TAPAsZTALATAIrA, BeéPíTenI 
A jó dOLGOkAT, FejLesZTenI A keVésBé jó meGOLdásOkAT.

33 TARTALOM
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HAJÓK · Bravo 6.0

A BrAVO BOATs sZámárA nem CsAk A TermékFejLesZTésI FáZIsBAn 
VOLT kIemeLTen FOnTOs A mOTOrOsT hAsZnáLók VéLeménYe, mOsT 
mIköZBen eGYre TöBB hAjó FuT A VIZeken, TALán méG FOnTOsABBAk 
A hAjóVAL kAPCsOLATOs VIssZAjeLZések. FeLkérTük BöröCZ BenCe 
nemZeTköZI VersenYBíróT, hOGY eGY TeLjes sZeZOnOn áT hAsZnáL-
jA munkájáhOZ A BrAVO 6.0 mOTOrOsT, mAjd mOndjA eL VéLemé-
nYéT. BenCe sOk hAZAI és küLFöLdI VersenYen TeLjesíT sZOLGáLATOT 
mInT VersenYBíró, PáLYAFuTásA sOrán TöBB sZáZ óráT TöLTöTT már 
mOTOrOsBAn. A sZeZOn VéGeZTéVeL BLOGján FOGLALTA össZe mILYen 
sZemPOnTOknAk Is keLLene meGFeLeLnIe eGY jó mOTOrOsnAk, küLön 
kITérVe A BrAVO 6.0 FedéLZeTén TAPAsZTALTAkrA.

A vitorlásversenyzés szolgáltatásszemléletű megközelítésében azt vallom, hogy 
versenybíróként az a legfontosabb, hogy a lehető legkevesebb külső beavatkozás-
sal segítsük a versenyzőket abban, hogy sportszerű versenyt vívhassanak. A foly-
tonos jelenlét, ami nyilvánvalóan csak jó felszereléssel működik, segítően hat 
a szabályok követésére és azok betartására, betartatására. A mai bejegyzésemben 
a versenybírók hajóinak szükséges paramétereiről és az idei, a Bravo 6.0 hajóval 
kapcsolatos tapasztalataimról írok.

Természetes, hogy nincs két egyforma verseny, gondoljunk akár a résztvevő 
osztályokra, a versenyek tétjére vagy akár csak az időjárásra. Ahhoz, hogy ver-
senybíróként tetszőleges körülmények között lehetőségünk legyen arra, hogy 
a versenyzők számára a legjobb szolgáltatást nyújtsuk, megfelelő felszereléssel 
kell rendelkeznünk. A parti létesítmények mellett a legfontosabb, hogy milyen 
hajókat biztosít számunkra a rendező szervezet. nincs számomra annál nagyobb 
csalódás, ha amiatt nem tudjuk jól ellátni a feladatunkat, mert a hajónk képessé-
gei nem teszik ezt lehetővé. általában ketten (ritkábban hárman) ülünk egy hajó-
ban, ezért szükséges elegendő tér ahhoz, hogy személyes holminkat kényelmesen 
elhelyezhessük úgy, hogy az lehetőleg száraz maradjon, és ne zavarjon bennün-
ket a tevékenységünkben. kívánatos, hogy mindketten fel tudjunk állni, és legyen 
mindkettőnk számára olyan kapaszkodó, ami biztonságos utazást tesz lehetővé, 

Böröcz BEncE BlOgja 
#jurylIfE – lIVE SlOw, SaIl faSt! 
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HAJÓK · Bravo 6.0

a 2016. évi vitorláSSZeZonBan aZ aláB-
Bi verSenyeKen találKoZhattunK BöröcZ 
Bencével egy Bravo 6.0 FedélZetén:

melges24 és j/24 Flottabajnokság, Balatonfüred, 
2016. április 29-május 1.
mVm Laser Flottabajnokság, Balatonfüred,  
2016. június 18-20.
mVm Optimist ranglistaverseny, Balatonfüred,  
2016. július 2-4.
Groupama 420 és 470 nyílt junior európa-bajnokság, 
Balatonfüred, 2016. július 29-augusztus 5.
nagyhajós Országos Bajnokság I. és ranglistaverseny, 
Balatonfüred, 2016. augusztus 24-29.
j/24 és melges24 nyílt Országos Bajnokság, 
Balatonfüred, 2016. szeptember 22-25. 
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és ami kettőnk között ideális elrendezést eredményez. A versenyző osz-
tály paramétereit figyelembe véve amellett, hogy elegendő sebességet 
kell produkálni, ügyelni kell a manőverezhetőségre és a hullámkeltés 
minimalizálására, amikor a mezőnyhöz közel vagy akár benne kell köz-
lekedni. Lehetőséget kell tudnunk biztosítani arra, hogy a versenyzők 
megközelíthessenek bennünket, és rövid beszélgetésekre a hajónkba 
kapaszkodhassanak. A hosszú napokra gondolva szerencsés, ha a futa-
mok közötti pihenőidőben kényelmesen leülve étkezhetünk, megtá-
maszthatjuk a hátunkat, így hatékonyan pihenhetünk a következő rajtig. 
számomra és remélhetőleg a többi sporttársunk számára is különösen 
magas prioritást élvez a környezetvédelem, ezért tevékenységünk során 
takarékosan kell bánnunk az üzemanyag-fogyasztással, hogy megóvjuk 
vizeinket.

A fenti kívánságoknak az elmúlt néhány évben egyre több gyártó 
igyekezett megfelelni. A piac egyik legfrissebb szereplője a Bravo Boats, 
amely hazai fejlesztésű és gyártású hajókat készít, és az idei évben az 
összes hazai versenybírói vagy versenyrendezői szereplésemhez ellátott 
egy hajóval. A Bravo 6.0 hatméteres hosszához kiválóan párosul a 60 
lóerős suzuki motor. Legyen akármilyen idő a Balatonon, ezzel a kom-

binációval folyamatosan kiszámíthatóan és biztonságosan tudtunk 
közlekedni. A kétüléses elrendezést és az állva kézre eső kapaszkodási 
lehetőséget használva kiválóan el tudtuk látni a felmerülő feladatokat. 
A kormányállás pont elegendően magas, a gázkar kényelmesen kezel-
hető, a vezetőállásból karnyújtásnyira elérhető tárolók bőséges lehe-
tőséget nyújtanak az állandóan használatos felszerelés elhelyezésére. 
A hajótest kialakításának köszönhetően fordulás közben precízen, mini-
mális csúszással követi a kijelölt ívet. Ahogy siklásba jön, kissé kiemelke-
dik a vízből, így a kisebb közegellenállást kihasználva takarékosan üze-
mel. egy hosszúnak számító háromfutamos napon általában alig több 
mint tíz litert fogyasztottunk. előfordult, hogy veszélyben lévő ver-
senyzőt vagy hajót kellett menteni, ilyenkor is maximálisan bízhattunk 
a hajóban.

Ahogy a szezonban találkoztunk, többen tesztelték a hajót, és meg-
erősítették a fenti benyomásaimat. A nemzetközi versenyekre ideérkező 
kollégák és edzők érdeklődve kérdeztek róla, szemmel láthatóan tet-
szett nekik. összességében úgy vélem, hogy egy olyan hajóról beszé-
lünk, ami hazai viszonylatban (és valószínűleg a tengeren is, bár én ott 
nem próbáltam még) tetszőleges versenyen jó társ. (x)
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sZePTemBer 18-án InduLTAm eL duBLIn-BóL, írOrsZáG FŐVárOsáBóL 
déLnek, kerGeTVe AZ eLmúLó nYár OrrOm eLöTT húZOTT méZes-
mAdZAGjáT, AmIT mInT késŐBB TudOmásuL keLLeTT VeGYek, eGésZ 
ArreCIFe-IG (LAnZArOTe, kAnárI sZIGeTek) nem sIkerüLT eLkAPnOm. 
sZeZOn uTán VOLTunk már, AZ A keVés hAjó AmeLYIk írOrsZáGBóL 
ILYen hOssZú úTrA InduL réG, méG AuGusZTus eLöTT eLhAGYTA 
A körnYékeT hOGY A FéLeLmeTes hírű BIsCAY öBLöT, és A nem keVés-
Bé VesZéLYes ír TenGer-T mInéL hAmArABB mAGA möGöTT hAGYjA.
sZerZŐ: VédŐ ATTILA

Comino-val a Föld körül
A J Á N L Ó

TeLjes CIkk

BLoG | YoUtUBE | SUPPoRt
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A TenGernek küLönös híVásA VAn. AkármennYIre jóL 
éreZTem mAGAm mAdeIrán, AhOGY A TársAsáGOm eLhAGY-
TA A hAjóT és VIssZArePüLT TOVáBB GörGeTnI A dOLGOs 
héTköZnAPOkAT, én Is eLhAGYTAm A kIköTŐT, és TOVáBB 
InduLTAm AZ eLsŐ IGAZI CéLáLLOmásrA, AhOL TöBB IdŐT 
TerVeZTem eLTöLTenI, A kAnárI sZIGeTekre. néGY nAP 
keménY sZéL eLLenI VITOrLáZás uTán érkeZTem meG 
ArreCIFére, AhOL VéGre nAPsüTés, és eGY hAjós BAráT 
áLTAL nYújTOTT hIdeG sör VárT. eLönTöTT AZ eLéGedeTT 
‘meGérkeZTem’ érZés AZ úT sOrán eLŐsZör. TöBB mInT 
2000 TenGerI mérFöLddeL A háTAm möGöTT, FéL euróPáT 
áTsZeLVe, meGérkeZTem AZ IGAZI kALAnd kAPujáBA. 

A J Á N L Ó
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FOrrás: QuAnTum sAILs hunGArY

A Quantum Loft 
a Gottifredi maffioli hazai 
referenciaműhelye

A Quantum sails, idén nyílt Balatonfüredi központjában, szeretne 
minél szélesebb szolgáltatási palettát kínálni a vitorlázóknak, mely-
nek egyik fontos eleme a kötélzet. korábban is szerepelt már a kíná-
latban a kötelekhez kapcsolódó munkák elvégzése, de az új műhely-
ben most egy külön rigger sarok is kialakításra került.  Az egyszerű 
poliészter kötelektől kezdve, a versenyzéshez szükséges futó és álló 

A Quantum Sails és a Gottifredi Maffioli világszínvonalú minőséget és megbízha-
tóságot képvisel a vitorlázásban. A két márka nem is ismeretlen egymás mellett, 
hisz számos hajón kiegészítik egymást a vitorlák és a felhúzókötelek, shottok, mint 
például a Quantum Racing TP52 versenyhajóján, de így van ez itthon a The RED 
Extreme 40 Katamarán esetében is.
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kötélzethez szükséges típusokig, a Quantum Loftban, a Gottifredi 
maffioli kötélszortimentjének széles választéka megtalálható. 
mindez kiegészül egy olyan szakmai háttérrel, mely tanácsadás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a hajótulajdonosok az adott funk-
cióra a legmegfelelőbb kötelet kapják. Az igények egyeztetése 
után, hozzáértő segítséggel a kínálatból személyesen is kiválaszt-
hatjuk a nekünk tetsző köteleket, melyeket ezt követően, funkció-
jának megfelelően kialakítva adnak át, vagy szerelnek fel a hajóra 
a Quantum sails munkatársai.

A Gottifredi maffioli köteleket a folyamatos innováció, az egye-
di projektekre készített, személyre szabott termékek tervezése 
és gyártása tette világszerte ismertté és vezető kötélmárkává. 
A márka mögött lévő szaktudás és nyitottság a mai napig meg-
van, így a Quantum loftban egyedi igényekhez illeszkedő sze-
mélyre szabott gyártású köteleket is tudnak biztosítani a vevők 
számára.

A Quantum Loft és a Gottifredi maffioli magyarországi képvi-
selete között eddig is meglévő kapcsolatot szeretné a két cég 
most egy szinttel magasabbra emelni, az által, hogy a balatonfü-
redi Quantum műhely Gottifredi maffioli referenciahelyként, szé-
les termékkínálattal és magas színvonalú szakmai háttérrel várja 
a vitorlázókat!
ha kérdéseink vannak a kötélzettel kapcsolatban, 
a Quantum loft szakemberei örömmel állnak rendelkezésre!
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sZerZŐ: sZuTOr FerenC

Pénztárca fából, 
wOwA!

milyen pénztárcád hord egy hajós ember? A bőr az olyan snassz. Ami vitorlából van 
az jól passzol a sportos életmódhoz, de egy üzleti ebéd után nem szívesen veszi elő 
az ember a zakózsebből. mi hát a megoldás? Természetesen a wOwA!

néZZüK aZ elŐnyöKet:
nem süllyed el! mivel fából van, ezért úszik a vízen. ugye.
környezetbarát, hiszen a fát nyugodtan nevezhetjük természetes anyagnak. nyilván.
kicsi, könnyen elfér bármilyen zsebben. és tényleg.
elegáns, ami szubjektív. de akkor is.
manapság a kézpénz veszít jelentőségéből. egyre több tranzakciót fizetünk bankkár-
tyával, a „pénztárca” átszellemül mindenféle plasztik kártya tartására alkalmas esz-
közzé. ennek szellemében alkották wOwA-t is.

jelenleg három féle fából gyártják, így választható világos kanadai akác, vörös 
árnyalatú miyako cseresznye és sörét gdansk dió, kinek-kinek ízlése szerint. 
mindegyik faanyagra igaz, hogy csak csomómentes elsőosztályú keményfát használ-
nak a gyártáshoz, és minden példányt egyetlen darab fából faragnak ki, így a pénz-
tárca rugalmas és erős lesz. A fa eredeti erezetének köszönhetően pedig nincs két 
egyforma wOwA. (X)

TeLjes CIkk
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FOrrás: hunGeXPO Vásár és rekLám ZrT.

magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és vízi sportok 
szezonnyitó nagyrendezvénye 2017. február 23. és 26. között újra várja 
a látogatókat!

A 2017-es év úgy látszik, megújulást hoz a 26 éves rendezvény életében, 
hiszen hosszú idő után új egyidejű rendezvénnyel, mégpedig a Budapest 
motor Fesztivállal közösen kerül megrendezésre. 

A 2016-ra már két pavilont elfoglaló kiállítás továbbra is a hunGeXPO 
Budapesti Vásárközpont G pavilonjában mutatja be a hajókat és a hajó-
záshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat, míg a luxus termékek és 
vízi sportok az F pavilonban mutatkoznak majd be. A megújulás mellett 
új lendületet is kapott a rendezvény az idei nagysikerű jubileum után, 
a Budapest Boat show iránti érdeklődés jelentősen megugrott, olyannyi-
ra, hogy mostanra már teljesen elfogytak a szabad helyek G pavilonban, 
amire évek óta nem volt példa ennyi idővel a kiállítás nyitása előtt.

A Budapest Boat show minden évben egy-egy fő téma köré szer-
veződik, mely idén a szabadidős hajózás. ennek fényében a kiállítás 
Programszigete is ehhez illeszkedő interaktív érdekességekkel várja a láto-
gatókat. A tervezett programok között szerepel árboc mászás, csomókö-
töző, és –dobó verseny, hajós ügyességi versenyek és interaktív kiskapi-
tány képző. A tavaly felépített 40m2-es bemutató medence is újra meg-

telik programokkal, és a színpadon minden évben sikerrel zajló szakmai 
és nagyközönség programok között 2017-ben is új érdekességek kapnak 
helyet.

A 2017-es Budapest Boat show másik újdonsága az exkluzív nap, mely 
minden eddiginél kényelmesebb látogatásra biztosít lehetőséget. Az 
első napra, vagyis 2017. február 23-ra meghirdetett exkluzív napon csak 
a Budapest Boat show várja az érdeklődőket, így a terület megközelítése 
autóval is teljesen akadálymentes lesz, a pavilonban pedig nyugodtabb, 
üzletkötésre alkalmas légkör várja a kilátogatókat. ennek fényében érde-
mes erre a napra időzíteni a kiállítókkal való találkozókat, hiszen nekik is 
több idejük marad egy-egy látogatóra. Az 5.500 forintos jegy csak első 
ránézésre tűnik drágának, hiszen az exkluzív napra szóló belépő tartal-
mazza a parkolást is. Azoknak, akik előre váltják meg a belépőt, ráadásul 
a szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy a hungexpo területén, a pavi-
lontól csupán néhány méterre hagyják az autójukat. Aki a helyszínen 
venné meg a belépőjét, az szintén díjmentesen parkolhat, igaz a külső 
parkolókban, és a II. Fogadócsarnokon keresztül tudja megközelíteni 
a kiállítást.

Akik szeretik a kiállítási élet nyüzsgését, azoknak is azt javasoljuk, hogy 
váltsák meg mielőbb belépőjüket a rendezvényre. (x)

exkluzív nap a 2017-es 
Budapest Boat show-n!
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JANUÁR
DátUM PrograM HElYszÍn WEb
2017. 01. 21. jégkarnevál Balatönföldvár, Fesztiváltér www.nyitottbalaton.hu
2017. 01. 21. reformkori forralt boros séták Balatonfüredm kerek templom www.furedkult.hu

2017. 01. 25. Lovasi esték 2017 – Georg spötle: migráció, 
társadalmi változások, bűnözés 

Lovas, Lovasi Faluház (nagyterem) www.nyitottbalaton.hu

2017. 01. 25. kuLTkIköTŐ Filmklub Balatonboglár, Varga Béla Városi  
kulturális központ www.kultkikoto.hu

2017. 01. 28. hagyományőrző Falusi disznóölés ábrahámhegy, kultúrház www.abrahamhegy.hu
2017. 01. 29. Természet háza: Vizes élőhelyek (családi nap) Gyenesdiás, Természet háza www.bakonyerdo.hu

autókiállítás Hévízi-lefolyó  
vízitúrakesZTheLY 01. 01. - 12. 31.

minden, amit a márka fejlődéséséről tudható,,,
A tematikus gyűjtemény bemutatja az első Cadillac piacra dobásától  ( 
1902 október) évtizedekre lebontva a múlt század végéig alkotott típu-
sokat. A kiállított autók egy kis része a múzeum  tulajdona, a többi lelkes 
amatőr gyűjtő magánembereké.  A veterán Cadillac vásárlása nemcsak 
kitűnő befektetés, hanem igényes szórakozás is, mely már a vásárlás pil-
lanatában azonnali élménnyel párosul.
TOVáBBI InFOrmáCIó

héVíZ
rendhagyó vízi kenutúrán vehetünk részt január 
15-én a hévízi-tó vizét elvezető hévíz-lefolyón. A télen 
is meleg vizű elvezetőn lefelé haladva megismerked-
hetünk a környék állat- és növényvilágával.
jAnuár 29. 9:00 
FeBruár 12. 9:00
FeBruár 26. 9:00
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