
március

2016. #087

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk444

100% vitorlázás

Nem áprilisi tréfa
XI. CAPTAINS AdrIA KuPA



Impresszum • 2017. március
porthole FŐSZerKeSZtŐ: GerŐ András SZerKeSZtŐ: sZABOLCsI rITA porthole portál: sZuTOr FerenC SZerZŐK:  GeLenCsér GyörGy 

(MerLIn), GerŐ András, KOváCs vICA, Májó (Bödör GerGeLy), sZuTOr FerenC FotóK: BALATOnFüredI yAChT CLuB, hun3BOGI, KOLLMAnn 

András, LIsA501 ForráSoK: deBOTI vITOrLás spOrTeGyesüLeT, FGF sAILInG TeAM, hvG.hu, j24.hu, KATAsZTrOFAvedeLeM.hu, O'pen BIC FB, 

sCuTTLeBuTT sAILInG news, QuAnTuM sAILs hunGAry SZerKeSZtŐSég/Kiadó: sZTrATO KIAdóI KFT. 8230 BALATOnFüred, váZsOnyI úT 7. 

WeB: www.pOrThOLe.hu lapZárta: 2017. áprILIs 3. teleFon: 061 488 0050 Fax: 061 225 0397 e-Mail: pOrThOLe@pOrThOLe.hu cíMlapFo-

tó: XI. CApTAIns AdrIA KupA

FO
Tó

: K
O

LL
M

A
n

n
 A

n
d

rá
s 

– 
FG

F 
sA

IL
In

G
 T

eA
M

 



QuantuM – verSeny BeSZáMolóK (6)
cíMlap XI. CApTAIns AdrIA KupA (17) 
horiZont üZeneT A 200 éves KLuBnAK – AvAGy MI KerüLT A ByC150 IdŐKApsZuLá-
BA? (25), MArKeTInG 101: néZeTTséGheZ KuTyA + GyereK (27), AppLIKáCIóvAL és Tó 
KöZepI vIhArjeLZŐ áLLOMássAL InduL A vIhArjeLZés (28)
BeSZáMoló deBOTI vse hOrváTOrsZáGI TrAInInG (29)
Merlin én eLMenTeM A vásárBA FéLpénZZeL … (31)
haJóhAjóTesZT eLeKTrOMOsAn hAjóZvA: BeneTeAu AnTAres 7.80 (37)
MŰhely TúL sZép, hOGy IGAZ LeGyen 41

100% vitorlázás

 tartalom

FOTó: BALATOnFüredI yAChT CLuB – üZeneT A 200 éves KLuBnAK



http://www.bfyc.hu/


Március közepén az omani Muscatban indult 6 csapat részvételével a 2017-es 
Extreme Sailing Series™. A 4 nap alatt az idôjárás tökéletes körülményeket biz-
tosított a GC32-eseknek, a futamok ennek megfelelôen tele is voltak izgalmas 
rajtokkal, manôverekkel, bója vételekkel.
Szerzô: Kovács Vica

VERSENYEK · extreme sailing series 2017 Muscat

Extreme Sailing Series 2017 Muscat

A remek szélnek és a gyors pályának 
köszönhetően az eredménylista gyakor-

latilag futamról futamra változott, végül az 
omani állomás nyertese az SAP Extreme 

Sailing Team lett. A verseny legjobb pil-
lanatainak összefoglalója már elérhető az 
Extreme Sailing Series FB oldalán: kata-
marán rajongók semmiképp ne hagyják ki!

össZeFOG
LALó
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VERSENYEK · FGF sailing Team – Tovább előre!

A Melges 24 mezôny kétség kívül legígéretesebb csapata az FGF Sailing Team. 
A Quantum Sails Hungary által támogatott fiatal vitorlázókból álló csapat célja 
2017-ben minél elôkelôbb helyezést elérni a Melges 24 European Sailing Series 
Sorozatban és a Helsinkiben megredezésre kerülô világbajnokságon. A csa-
pat 2016 közepétôl Quantum Sails vitorlákkal versenyzik. Az elôzô szezon 
értékelésérôl és a 2017-es tervekrôl kérdeztük ôket:
Forrás: Quantum Sails Hungary // Fotó: Kollmann András

FGF Sailing Team – Tovább elôre!

Egyre javuló eredményekkel, sikeres 
szezont zártatok 2016-ban. Hogyan 
értékelitek az évet?

Alapjában véve ez egy sikeres év volt, hiszen 
két nemzetközi versenyen is dobogóra tud-
tunk állni, valamint az EB-n is 6.-ak lettünk. 
Úgy érezzük, a befektetett munka, a sok sok 
év kitartó versenyzés lassan beérik.

Külföldön egyre több győzelem szü-
letik Quantum vitorlákkal Melges 
24 osztályban. A szezon közepén ti is 
vitorlázatot váltottatok, mik voltak az 
első tapasztalatok?

A váltás kisebb zökkenőkkel indult, nem 
igazán találtuk a beállításokat, illetve a hajó-
vezetésben is kellett változtatásokat eszkö-

zölnünk, de az első nemzetközi versenyünk 
második felére beállt minden. Ezután az új 
szettel sikerült igen jó sebességet kihoznunk 
a hajóból, amely meg is látszott az eredmé-
nyünkön. Úgy érezzük van még tartalék az 
új vitorlákban, ezt kell minél hamarabb és 
minél eredményesebben kihoznunk magunk-
ból a következő szezonban.

Október elején Olaszországban 
a Melges 24 Sailing Series 6. állo-
másán, nem sokkal lemaradva 
a 2015-ös világbajnok, 2016. évi 
Európa bajnok EFG csapata mögött, 
a 3. helyen végeztetek a dobogón. 
Hogy értékelitek ezt a sikert a sze-
zon végén?

2016-Os évAd érvényes rAnGLIsTA

A BAKóCZy róBerT veZeTTe európA-BAjnOKI 
hATOdIK FGF sAILInG TeAM MInd AZ európAI, MInd 
A vILáGrAnGLIsTán eLŐKeLŐ heLyeZésT érT eL.

A eurOpeAn sAILInG serIes versenyeKre ALA-
pOZOTT európAI rAnGLIsTáT AZ OLAsZ AndreA 
rACheLLI és CsApATA nyerTe KéT BrIT eGyséG 
eLŐTT. BAKóCZy rOBIéK 5. heLyen véGeZTeK, MíG 
A CsOLTó áKOs IrányíTOTTA seven-FIve-nIne 
pOnenTe CsApAT 10., dr. BujáKy ATTILA és TársAI 
A hóddAL 20-AK LeTTeK AZ össZesen 88 hAjóT FeL-
vOnuLTATó európAI rAnGLIsTán.
A vILáGrAnGLIsTán 207 hAjó sZerepeL. KöZüLüK 
17. heLyen AZ FGF sAILInG TeAM, BAKóCZy rOBI és 
sZpArIs TársAI FöLdvárróL. CsOLTóéK 31-eK eZen 
A LIsTán, BujáKyéK pedIG 163-AK.

Jó helyen a MelgeS 24 rangliStáKon!
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VERSENYEK · FGF sailing Team – Tovább előre!

A luinó-i verseny, bár a dobogón állhat-
tunk, egy picit keserédes számunkra, hiszen 
az utolsó futam előtt a második helyen áll-
tunk és az első hely sem volt messze. Aztán 
az EFG-vel match race-be bonyolódtunk, 
és végül visszacsúsztunk a harmadik helyre. 
Ezt leszámítva nem lehet kifogásunk, hiszen 
végig a mezőny elején vitorláztunk és két 
futamgyőzelmünkkel bizonyítottuk, hogy 
a fejlődésünk továbbra is folyamatos.

Mik a tervek a 2017-es szezonra?
Sokat szeretnénk edzeni és versenyezni. 
A felkészülést április közepén, Portorozban 

kezdjük, ahol megrendezésre kerül az 
Európa kupa sorozat első versenye. Terveink 
szerint 2017-ben összesen kilenc versenyen 
veszünk részt itthon és külföldön egyaránt, 
ezen kívül szeretnénk minél több edzőna-
pot is beiktatni a felkészülésbe. A 2017-
es év legfontosabb versenye a Helsinkiben 
megrendezésre kerülő Világbajnokság lesz, 
ahol célunk a legjobb öt között végezni. 
Természetesen ebben a szezonban is részt 
veszünk a European Sailing Series verseny-
sorozaton, ahol az összetett győzelmet tűz-
tük ki magunk elé célként. •
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VERSENYEK · elôször edzett együtt a három hazai extreme40 katamarán!

Exkluzív képes beszámolónkban megmutatjuk a három 
magyarországi Extreme40 katamarán elsô közös edzését! 
Szerzô: Porthole // Fotók: Lisa501, HUN3Bogi, Kollmann András

Elôször edzett együtt a három hazai 
Extreme40 katamarán!

Áprilisban szervezte meg első közös edzé-
sét a három magyarországi Extreme 

40 katamarán csapat, a HUN3Bogi, a The 
RED – Team Quantum Hungary és az 
Extreme Sailing Team. A keszthelyi csapat 
küldte el számunkra az edzés képeit, melye-
ket fotósuk Kollmann András készített.

A tavalyi szezon versenyein többször is 
izgalmas csatákat vívott a Team Quantum 
Hungary és az Extreme Sailing Team a két 
teljesen egyforma Extreme40 hajóval. Az 
idei évben nő a tét, beszáll a versenybe 
a keszthelyi HUN3Bogi is, érdemes lesz 
külön figyelemmel követni a három hajó 
csatáját. 

Az első edzés sajnos elég gyenge szeles-
re sikeredett. Egy motorosok segítségével 
kijelölt up and down pályán mértek össze 
a csapatok Révfülöp, Ábrahámhegy magas-

ságában. Ilyen gyenge szélben még fonto-
sabb a hajók pontos beállítása és a balansz. 
Remek visszajelzés volt ez mindenki számá-
ra, hol lehet még finomítani a beállításo-
kon, mire kell gyenge szélben odafigyelni. 
Az edzőkör végén elsőként a HUN3Bogi, 
másodiknak a Team Quantum Hungary, 
harmadikként pedig az Extreme Sailing 
Team futott be. A közös összemérés hasz-
nossága nem kérdés, a jövőben többször is 
láthatjuk még a három Extreme40 katama-
ránt együtt edzeni!

Mit kell tudnunk az Extreme40 hajókról?
Az Extreme 40 hajók megalkotását két fő 

gondolat vezérelte: Akció és Adrenalin.
2007-ben Extreme 40 katamaránokkal 

indult útjára a világ egyik legizgalmasabb és 
legsikeresebb vitorlás Grand Prix sorozata az 
Extreme Sailing Series. Ez a sorozat maga 

a vízi Forma 1. 
A hajó tervezésekor a koncepció egy köny-

nyen vitorlázható, viszonylag kis súlyú, full 
carbon versenykatamarán megalkotása volt. 
A hajó kialakításának köszönhetően erő-
sebb, 20-25 csomós szél mellett (35-45km/
h) akár 30 csomós sebességgel (55km/h) is 
képes száguldani, miközben már akár egész 
kis szélben is képes egy talpra emelked-
ni. Ilyenkor a hajó sebessége látványosan 
növekszik, így megfelelő vitorlázattal, gyen-
ge szélviszonyok mellett is látványos sebes-
ségre képes. 

Ezek a tulajdonságok, az Extreme 40 kata-
maránt, a változékony, egy-egy versenyen 
belül is jelentős szélsőségeket produkáló 
balatoni időjárási körülményekhez talán 
a leginkább alkalmazkodó, ütőképes hajótí-
pussá teszik. •
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VERSENYEK · elôször edzett együtt a három hazai extreme40 katamarán!
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Az idei szezonban is öt versenybôl áll a Balatoni Hajózási Zrt által szervezett 
BAHART Regatta sorozat. Ennek két futama különlegesen érdekes lesz, miután 
bôkezû szponzoroktól származnak az értékes és hasznos díjak. 
Szerzô: Porthole

VERSENYEK · új szelek a BAhArT regattán

Új szelek a BAHART Regattán

Az első ilyen verseny a május 27-én ren-
dezendő túrafutam Badacsonyban, 

mely egyben Plastimo nagydíj nevet is visel, 
lévén, hogy a hajóalkatrész gyártásban és 
forgalmazásban kontinens elsőként számon 
tartott francia cég lesz a főszponzora. 

A három induló osztály (Yardstick I-II-III) 
első három helyezettje 740 eFt összértékű 
díjazásban részesül. A szervezők érdekes újí-
tása még ezzel kapcsolatban, hogy bár adott 
az első, második és harmadik helyezettnek 
járó 3-3 díj, az viszont sorsoláson dől el, 
hogy melyik díj melyik osztály helyezettjeit 
fogja boldogítani.

Még tombola is lesz, melyen szintén 
értékes Plastimo termékeket lehet nyer-
ni. Minden résztvevő hajónak alap-
ban, ingyenesen jár egy tombolajegy. 
Kívülállók, érdeklődők, vagy akik csupán 

nyerési esélyeiket szeretnék növelni, vásá-
rolhatnak belőle.

Ha valamely hajó nem kerül a helye-
zettek közé és a tombolán sem jár sze-
rencsével, az sem megy haza üres kézzel. 
Minden résztvevő kap egy kis hasznos, 
igazi hajós ajándékot.

Szponzorált futam lesz még az ötödik 
túraverseny is, melynek külön érdekes újí-
tása, hogy a hajók ezúttal alsóörsi rajttal 
és földvári befutóval valóban “túráznak” 
és nem a megszokott háromszög megtéte-
le után a kiinduló kikötőbe térnek vissza. 
Ennek a futamnak a szponzora az osztrák 
FSE-Robline lesz, aki a világ elsőszámú 
hajókötél gyártója lett, miután felvásárolta 
a skandináv Roblont és Robshipet, valamint 
az USA legnagyobb kötélgyárát, a New 
England céget.

A díjazottak és a résztvevők itt természete-
sen az FSE gyártámányokból kapnak érté-
kes díjakat és ajándékokat.

A két verseny névadó szponzora mögött 
magyarországi disztribútoruk, a Marina 
Yacht Sport Kft – a Vitorlázók boltja áll, 
mely az FSE képviseletét 1989, a Plastimoét 
1990 óta látja el.

A marina.hu weboldalon a Regatta szpon-
zoráció menüpont alatt már megtekinthetők 
a díjak. •

2017 Bahart regatta
2017. Május 27. BAdACsOny
2017. júnIus 17. BALATOnLeLLe
2017. júLIus 22. ALsóörs
2017. AuGusZTus 12. sZIGLIGeT
2017. sZepTeMBer 09. BALATOnBOGLár
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VERSENYEK · örömvitorlázás játékos versenyekkel

Harmadik éve szervezzük a négynapos VMG flottavitorlázást az Adrián, azok 
számára, akiknek a versenyzés játék és a vitorlázás öröm, tehát nem az ered-
mény a lényeg, hanem a vitorlázás. Fôleg kezdôket, nem vitorlázókat és amatôr 
vitorlázókat várunk szeretettel. Ez az a fajta kaland, amikor a barátnô és a fele-
ség is lehet a kormánynál, húzhatja a köteleket, szóval mindenki tényleg része 
a csapatnak, nem a szokásos felállás, ahol 2-3 ember a ’valódi csapat’, a többi 
pedig 'ballaszt'…
Forrás: VMG Yachting

Örömvitorlázás játékos versenyekkel

A lényeg, hogy hajó irányításában a tel-
jesen kezdők is részt vehetnek, és azok 

is, akik nem annyira ügyesek, mert itt nem 
az eredmény számít, hanem valami más. 
A hajókban ismeretlen emberek nagyon 
gyorsan csapattá formálódnak, a hajók 
pedig nem egymással versenyeznek, hanem 
inkább együtt vitorláznak, ez a flottavitor-
lázás lényege. Tehát a játékos versenyzés ezt 
jelenti, és mivel minden délután összekö-
tünk, és este egymás mellett állunk a kikö-
tőben, ezért a csapatok közösségé alakulnak, 
mert minden este van ’valami’.
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VERSENYEK · örömvitorlázás játékos versenyekkel

A VMG flottavitorlázásunk nem csak 
a játékos vitorlásversenyekről szól, hanem 
a közös horgonyzásokról, közös vacsorákról, 
amikor összetolunk minden asztalt, hogy 
egy nagy asztalnál ülhessünk. Emellett parti 
kirándulások is vannak, sőt egy este össze 
szoktunk gyűlni egy hajóban. 40 fő esetén 
ez nem egyszerű, de megoldható, s talán 
nem is kell leírnom, milyen ilyenkor a han-
gulat. :-)

A napközbeni játékok alkalmával a fejlő-
dés áll a fókuszban, vagyis keressük a vála-
szokat arra, hogy hogyan lehetünk gyorsab-
bak, a másik mitől gyorsabb vagy lassabb, 
mint mi. A teljesen kezdők megtanulhatják 
a vitorlázás alapjait, és mindenki megszereti 
a vitorlázást.

Minden évben ugyanolyan hajókkal 
megyünk, nem a sportosság a lényeg, 
hanem inkább a kényelem. A feladatok 
során nem bójákat rakunk ki, hanem szik-
lákat, szigeteket kerülünk, szóval úgy, ahogy 
a kezdetekkor, az első vitorlás versenye-
ken…

Óvás nincs, a vitás eseményeket este átbe-
széljük baráti stílusban. A hajók és a csapa-
tok 100%-os biztonságra mennek, a kényes 
helyzetekben a tapasztalt szkipperek veszik 

át a hajók irányítását.
A ’seamanship’ áll a középpontban, ami 

több a szabályok ismereténél, sokan ezt 
művészetnek mondják. Magyarul gyakran 
mondjuk ’a jó tengerész gondossága’, ami 
a szabályok (COLREG) mellett arról is szól, 

hogy hogyan használjuk a hajót, és például 
hogyan készülünk az indulásra (ez önmagá-
ban megérne egy cikket…).

Van esti futamunk is a naplementében, 
szerintem ilyenkor a legszebb a tenger és 
a fények. A célunk ezt az életérzést átad-
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VERSENYEK · örömvitorlázás játékos versenyekkel

ni mindenkinek. Amikor a vitorlás tökéle-
tesen fut, kellemesen dől a hajó, és nem is 
kell kormányozni, mert a beállítás tökéletes. 
J Majd a sötétben folytatódik, mert május 
10-én telihold lesz, és ilyenkor kint kell 
lenni a vízen.

Ezt hogyan lehet fokozni? Több vitorlással 
és még több vitorlázóval.

Az útvonalválasztásnál figyelembe vesszük 
az időjárást is. Ha például nincs szél, akkor 
változtatunk a terven, kerüljük az egész 
napos motorozást… Ha viharos a szél, és 
a csapatok kevesebbet, védettebb helyen sze-
retnének vitorlázni, változtatunk a terven. 
Horvátországban 1087 sziget van, nagyon 

sok a lehetőség és a legjobb útvonalat pró-
báljuk megtalálni.

Minden évben azért erős (viharos) szélben 
is kimegyünk vitorlázni, mert a kezdőknek 
ez egy jó tapasztalás: nem kell félni, ez is 
része a vitorlázásnak.

A tavaszi VMG flottavitorlázásunk min-
den évben májusban van, ami már nyár 
az Adrián, de még vannak jó szelek is, de 
nincs még sok turista! Szóval együtt szok-
tuk kezdeni a nyarat és a vitorlásszezont.

Az őszi VMG flottavitorlázást október 
elejére szervezzük, és ezzel zárjuk közösen 
a vitorlásszezont. Ilyenkor még nyár van az 
Adrián, de már csöndes, kevés a turista…

Nem véletlen a névválasztásunk, mert 
a VMG, a legfontosabb mérőszám egy 
vitorláson, és ezt mindig kell tudni (érezni). 
Velocity Made Good (VMG), vagyis a jó 
irányú sebességünk az egyik legfontosabb 
információ a vitorláson, még a sebességnél 
is fontosabb. (Ez a GPS-en megjeleníthető 
paraméter.) A VMG-t kell maximalizálni 
a hajó irány (és a vitorla-beállítások) opti-
mális kiválasztásával. Ez kicsiben olyan, 
mint az Élet…

A VMG flottavitorlázás időpontjai:
2017. május 6-9. // 2017. május 9-12.
Indulási és érkezési kikötő: Marina Kastela
A hajóink: Elan Impression 434
További információ (útvonal, program 
stb) itt található.

A flottavitorlázásunk mellett szervezünk 
egyhetes adriai gyakorló/tanfolyam vitorlás-
túrákat, nyáron adriai nyaralós vitorlástúrá-
kat és például egyhetes adriai vitorlástábort 
gyereknek.Az Adria mellett minden évben 
szervezünk a Földközi-tengeren is hosszabb 
vitorlástúrát, sőt minden évben a Karib ten-
gerre is megyünk vitorlázni, szóval sűrű 
a programunk…
Békét és Szelet! Méder Áron és a VMG 
Yachting csapata (x)
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VERSENYEK · j/24 pénteki Tréning sorozat

Harmadik szezonját kezdi április 22-23-án a J/24 Pénteki Tréning sorozat! 
Balatonfüred, 2017. április 13. – A J/24-es hajókkal zajló, hat fordulós vitorlás 
tréningnek idén a balatonfüredi Hajógyári Kikötô ad otthont. Az edzések lebo-
nyolítását a Quantum Sails szervezi, a kísérômotorosokat pedig a Bravo Boats 
Hajós Iskola bocsátja rendelkezésre. Mellettük – ahogy tavaly is – a Jet Travel 
a rendezvény fô támogatója. Forrás: j24.hu

J/24 Pénteki Tréning sorozat

Az idei sorozat legfontosabb célja, hogy 
versenykörülmények közötti edzésle-

hetőséget biztosítson a színvonalas verseny-
vitorlázást célul kitűző csapatok számára. 
Hiszen éles versenyhelyzetekben lehet iga-
zán hatékonyan elsajátítani például a rajtolás 
technikáját vagy a különböző manővereket. 
A sorozat egy hétvégi, kétnapos programmal 
kezdődik, amit 5 pénteki edzés követ majd, 
szeptemberben pedig egy éles versenyen 
minden csapat meg is mutathatja a soroza-
ton elsajátítottokat.

A Pénteki Tréning támogatóinak hála, 
idén sem csak vitorlázó tapasztalatokat nyer-
hetnek a résztvevők, hanem minden fordu-

lóban komoly díjakkal, ajándékokkal is gaz-
dagodhatnak majd azok, akik jól szerepel-
nek. Idén is lesz versenypóló, ismét lesznek 
Bodri Bor nyeremények, különböző utazási 

utalványok. A döntőben pedig Nautica órát 
kapnak majd a legjobbak.

A pörgős futamok után a Rauschenberger 
Vitorlásversenyző-képző Akadémia szak-
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VERSENYEK · j/24 pénteki Tréning sorozat

emberei értékelik a csaptok teljesítményét, 
hasznos technikai és taktikai tanácsokkal 
látják el a résztvevőket. Az edzésnapok zárá-
saként finom vacsora várja majd a vitorlá-
zókat, ahol a Bodri Pincészet remek borait 
kortyolgathatják a csapatok a vacsora mellé.

Ezek az aktív, színvonalas edzések nagy-
ban hozzásegíthetik a már J/24-es hajóval 
versenyzőket, hogy eredményesen szerepel-
hessenek a Balatonfüredi Yacht Clubban 
szeptemberben megrendezésre kerülő kon-
tinens bajnokságon, de kedvet csinálhatnak 
a más hajosztályban versenyzők számára is 
a J/24 hajóval történő versenyzésre.

Jön a Kadét és versenyző képző
Fontos cél a J/24 hajók népszerűsítése, és 
a J/24 Osztály utánpótlásának és bővü-
lésének biztosítása is. Ennek szellemé-
ben idén a szervező csapat a Bravo Boats 
Hajós Iskolával és a Rauschenberger 
Vitorlásversenyző-képző Akadémiával 
együttműködve, Kadét és versenyző képző 
kurzusokat is kínál a vitorlásversenyzés-
be bekapcsolódni vágyó hajósok számára. 
A Pénteki Tréning „edzőversenyei” lehető-
séget biztosítanak a versenyzéssel kacérkodó 

vitorlázok számára a J/24-es hajó megisme-
résre, vitorlázó tudásuk fejlesztésére, a J/24-es 
Osztályba történő integrálódásukra.

Mancsaft adatbázis
Az edzéssorozat szervezői a felnőtteken 
kívül szeretnének az utánpótlás korú, a kis-
hajós versenyzést feladó fiatalok számára is 
lehetőséget biztosítani, hogy tovább folytat-
hassák a vitorlás versenyzést. Hiszen a J/24 
hajó és a J/24 versenyek nagyban hasonlí-
tanak a korábbi versenykörülményeikhez, 
a hajó ára, annak fenntartási költségei elér-
hető közelségben vannak egy fiatal, 4-5 
fős baráti társaság számára is. Több hajó 
is várja az egyénileg jelentkező fiatalokat, 
vitorlázni vágyókat a csapatába.

Ennek érdekében a J/24 Osztály a magyar-
országi hajóosztályok között elsőként hozott 
létre olyan adatbázist, amelyen keresztül 
szervezetten koordinálja a jelentkezéseket, 
részletes információt biztosítva a kormányo-
soknak az érdeklődők vitorlázó hátteréről, 
tapasztalatairól, elősegítve, hogy gyorsabban 
és hatékonyabban épülhessenek az új csapa-
tok. Az adatbázisba a hunj24ca@gmail.com 
e-mail címen lehet jelentkezni. •

pénteKi tréning idŐpontJai
2017

áprILIs 22–23. (sZOMBAT, vAsárnAp)
Május 5. (pénTeK)
júnIus 3. (sZOMBAT),
júnIus 9. (pénTeK), 
júnIus 23. (pénTeK)
AuGusZTus 11. (pénTeK)
sZepTeMBer 16-17 (sZOMBAT, vAsárnAp)

A kiírás és a nevezés részletei megtalálha-
tók a www.j24.hu oldalon!
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nem áprilisi tréfa

xi. captainS adria Kupa 2017. ápriliS 1-8.

A magyarok legnehezebb tengeri navigációs túraversenye!

sZerZŐ: GerŐ András

neM sZereTeM A FeLLenGZŐs BehArAnGOZóKAT, de A XI. CApTAIns AdrIA KupA, 
LeányKOrI nevén AZ ArAnyseKLI TényLeG BruTáLIs KIhívás. hOvAneC KApITány 
versenye sOseM vOLT A Könnyed éLvhAjóZás sZInTere. A KOrATAvAsZI IdŐpOnT, 
A KIsZáMíThATATLAn IdŐjárás és A hIrhedTen hOssZú TúrAFuTAMOK A LeGeL-
sZánTABB vITOrLáZóKAT Is önvIZsGáLATrA KésZTeTI. A verseny CsúCspOnTjA – 
hAGyOMányOsAn – AZ éjsZAKAI FuTAM, AMI A sZIGeTeK KöZT KOMOLy nAvIGáCIós 
FeLKésZüLTséGeT IGényeL. A TAvALyI versenyen éjsZAKAI FuTAMán A FOrGOLódó 
sZéLBen sIKerüLT vIssZAFeLé hAjóZnOM, Csupán AZ éBer nAvIGáTOrnAK KösZön-
heTeM, hOGy IdŐBen KOrrIGáLhATTAM. jó KIs TApAsZTALAT vOLT, AMIT TALán 
TudOK hAsZnOsíTAnI Idén Is…
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CÍMLAP · xxxx

Mert a 2017-es verseny kiírása minden képzeletet felülmúl. szakítva 
a hagyományokkal, mindjárt az első nap egy éjszakai futammal 
melegíthetünk soltáról Korculára. Kemény menetnek ígérkezik, külö-
nösen a hvar előtti szűkületben bír nagyon fújni, azt jó lenne még 
világosban letudni. jó szélben a Korculai kikötés sem egy könnyed 
ujjgyakorlat, de ha sikerül másnap már a szörfösök kedvenc part-
szakasza a szeles Orebic előtt a flotta. Innen startolunk el, hogy egy 
újabb éjszakai futam végén dubrovnikban köthessünk ki.

városnézés, bulizás? á dehogy! örülünk, ha elérjük a másnapi raj-
tot, hogy egy menetben visszahajózzunk rogoznicara. Még egy 
éjszaka versenyben? nem, mindjárt kettő, mert ezt a távot nem 
lehet rövidebb idő alatt megtenni! Ki a fene vállalkozik ilyen esze-
ment vitorlázásra? nem kevesen. Az összes rendelkezésre álló hajót 

egy pillanat alatt lefoglalták, nem is értem mi hajtja ezeket az 
embereket.

A rendezők semmit sem bíznak a véletlenre. nemrég egy 
egésznapos szemináriumot tartottak a résztvevőknek, nem titkol-
va a várható nehézségeket. Mivel a verseny során nem használha-
tó a motor, így az energiával igen takarékosan kell bánni. hűtő leáll, 
autópilot pihen, zene, laptop, kikapcsol, melegvíz csak a parton, mert 
kell a power a navigációs fényeknek, a plotternek. Kell több kormá-
nyos mert ilyen hosszú menetet csak váltásban lehet hatékonyan 
végigcsinálni. Kell a kaja, mert nem nagyon lesz idő éttermezni. Kell 
a meleg ruha, mert ilyenkor még nagyon hidegek az éjszakák.

és kell a jó hangulat, hogy mindez kitörölhetetlen pozitív élmény-
ként kerüljön be az élményraktárba. •
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FOrduLópOnT
MAGunK seM KöTöTTünK vOLnA FOGAdásT ArrA, hOGy A vAsárnAp 
déLuTán sOLTA-MAsLInICáróL InduLó XI. CApTAIns AdrIA KupA MeZŐ-
nye Leér duBrOvnIKBA úGy, hOGy KöZBen KéT CIrádás TúrAversenyT 
Is ABsZOLváL Kedd reGGeLI BeFuTóvAL.

Az első futam hvar érintésével Korculáig vezetett 
melyet 20 óra alatt abszolváltunk, a második Korcula 
slano szakasz rendkívül változatos időjárási körülmé-
nyek között is kitöltötte a 20 órát.

A két éjszakán is átívelő versenyek rommá amortizált 
résztvevői most az új slano Marinában pihegnek, vár-
ják a szerda délutáni rajtot, a minden képzeletet felül-
múló megmérettetést, a szerkesztett útvonalban is 130 
mérföldes, valójában a cirkáló szakaszok miatt akár 200 
mérföldes útat. Töltődnek az akkumulátorok, száradnak 
a cuccok, hogy a 16.00 órás rajtra minden részletében 
felfrissült csapatok elkészüljenek. A logisztika nem tűri 
a jelentős áramfogyasztást, a második kikötés nélküli 
éjszakára a hajó alapakkumulátorai már lemerülhetnek, 

a navigáció leállhat, a fények kialudhatnak, és a motor 
beindítása egyben a verseny feladását is jelenthetné. 
A csapatok tartalék akkukkal, generátorokkal készülnek, 
de fogalmam sincs, hogy tudják szakszerűen átszerelni, 
ha tényleg szükségessé válna. A mi csapatunk kis gene-
rátora egyből szolgáltatná a 12 voltos töltőáramot, de 
azt még nem tudjuk, hová tegyük, hol berregtessük, 
mert a sós víz beszívása tönkretenné, a kajütben meg 
minket pusztítana a kipufogógáz.

Mindent egybevetve már most érezzük, hogy ez 
a verseny egyike lesz életünk legnagyobb hajós élmé-
nyeinek. Kitűnő csapattal jó hangulatban várjuk a foly-
tatást, legközelebb már a befutóból, rogoznica-ból 
jelentkezünk. •
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AKKOr eZ MeG Is vOLT,  
AKár eMeLheTjüK A TéTeT!
A XI. CApTAIns AdrIA KupA véGeTérT. Már AZ Is KOMOLy FeGyver-
Tény, hOGy A 17 hAjó ALKOTTA MeZŐny KéT 20 órás FuTAMMAL 
MAsLInICABóL LejuTOTT A duBrOvnIK KöZeLI sLAnO KIKöTŐjéBe, 
de A neheZe MéG háTrA vOLT.

egy menetben vissza rogoznicára valóban emberes kihí-
vás. jobb charter szolgáltatók ezt a távot egy hét alatt telje-
sítik, nekünk 48 óra állt rendelkezésünkre. Az előrejelzések 
nem sok jót ígértek: gyenge vagy semmi szél és ez az amire 
a legkevésbé vágytunk. A rendezők a rajt pillanatára szerez-
tek ugyan némi szelet, de ez semeddig sem tartott, így kez-
detét vette az idegörlő vánszorgás. nehezítette a helyzetet, 
hogy az első ellenőrző pontot a hvari csatornába helyezték, 
így a csapatoknak olyan útvonalat érintő döntéseket kel-
lett meghozniuk, melyet a későbbiekben már nem tudtak 
módosítani. Mindjárt a rajt után a Mlet sziget d-i csücskénél 
választani kellett: vajon a rövidebb, de kevesebb szelet kíná-

ló belső oldalt, vagy a hosszabb, de talán több szelet kíná-
ló külső partot kövessük? Mi a külsőre szavaztunk, de a totál 
szélcsendben esélytelennek tűnt a sarok megközelítése, így 
elveinket feladva egy könnyed fuvallat támogatásával befe-
lé fordultunk. így tett a mezőny döntő többsége, talán két 
hajó kivételével, akiket még órákig láthattunk reménytele-
nül áldogálva a széltelen döghullámos vizen. Mire beestele-
dett a Mlet partján kellemes parti szél jelent meg, elegendő 
muníciót biztosítva a tempósabb haladáshoz. Mi ekkor a csa-
torna közepén vánszorogtunk, ha ki akartunk volna jutni 
a part közelébe, akkor mindenkit el kellett volna engednünk, 
ezért inkább a peljesac félsziget felé igyekeztünk, bízva a szél 
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FotóK

északiasodásában. sikerült is bevonzanunk a hőn áhított szélfor-
dulót, amivel kitűnő pozíciót építettünk fel egészen az Orebic-
Korcula csatorna bejáratáig. számunkra eléggé egyértelmű volt, 
hogy bevágtatunk a szűk csatornába és onnan már csak egy ugrás 
a hvari ellenőrző pont.

Bár a rendezőség igen szűkmarkúan bánt a verbális kommuni-
káció lehetőségeivel, de szabad elérést adott a versenyző hajók 
pozíciójának, irányszögének és sebességének letöltésére. ez az 
információ többet ért, mint az összes időjós program bizonyta-
lan jövendölése. így tudtuk meg, hogy a Mlet sziget csúcsát nagy 
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nehezen elérő egyik hajó már a távoli Lastovo szigeténél jár 
komoly tempójával bizonyítva, hogy nem érdemes feladni 
elveinket. (ez a hajó végül a hatalmas kerülő ellenére a célban 
órákkal verte az egész mezőnyt, de ne vágjunk elébe…)

Ott tartottunk, hogy már már a Korcula csatorna bejáratához 
értünk, amikor egy váratlan újraosztás során sikerült ellen-
feleink mögé kerülnünk, így nem maradt más lehetőségünk 
mint a Korcula sziget külső kerülése egy lényegesen hosszabb 
útvonalon. se szél se remény. Teszteltük a kis honda töltőge-
nerátort, a 2-3 órás veszteglés alatt szépen termelt az akkuk-
ba, miközben a hűtőt is bekapcsoltuk. ez azt is jelentette, 
hogy a kikötés nélküli hajózásnak nincs akadálya! Aztán lassan 
megjött a szél. először csak gyengéden de bíztatóan, majd 
egyre stabilabban, végül már 5-6 csomóval tudtuk követ-
ni a sziget partvonalát. A belső oldalon ellenfeleink megáll-
tak, mi meg csak mentünk csak mentünk amíg ki nem értünk 
a sziget ny-i sarkához. előtűnt hvar szigete az áhított átjáró-
val, persze a szél pont arról fújt, de a mezőny még mindíg 
nem bújt elő a Korcula sziget é-i felén. ha láttuk volna őket 
a nagy magasság különbség miatt még mindig előttünk let-
tek volna, de legalább haladtunk. A szél egyre erősődik, már 
7-8 csomóval vágtattunk, amikor megláttuk az első hajót aki-
nek sikerült szabadulnia a szélcsend fogságából. Ketten, akik 
a külső oldalt választották, már a hvari csatornában vannak, 
így negyedikként csúsztunk be a csatornába. A szélerősség 
átlépte a 30 csomót, a hold vakító fényében felejthetetlan 
érzés volt a szigetek közötti rohanás. Mire elment a nyomás, 

fel a gennaker és a hullámmentes vízen úgy siklottunk, mint 
egy jolle. Legalábbis így éreztük. A 34. órában futottunk be 
rogoznicába, fáradtan de feltöltődve.

Megéltük a csodát. szeleket minden irányból, gyengét és 
viharosat, hideget, meleget szakadó esőt, szikrázó, égető nap-
sütést, sötét és holdfényes éjszakákat.

Kerestük az egész vállalkozás értelmét. Meg kellett értenünk 
a rendező szándékait, felismerni a mozgásterünket, lehető-
ségeinket. Folyamatosan navigáltunk, terveztünk, elemez-
tünk. Küzdöttünk ellenfeleinkkel, társainkkal, de legfőképpen 
önmagunkkal.

ezt a versenyt már nem lehet megismételni. Ki kell talál-
ni valami újabbat, talán még ennél is nehezebbet. emeljük 
a tétet! Már holnap indulnék… •
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ÜZenet a 200 éveS 
KluBnaK – avagy mi került 
a ByC150 időkapszulába?

sZerZŐ: pOrThOLe
FOrrás, FOTóK: 
BALATOnFüredI 
yAChT CLuB

150 évveL eZeLŐTT MárCIus 16-A sZOMBATI nAprA eseTT. Idén, 150 évveL 
KésŐBB, sZInTén eGy sZOMBATI nApOn, MárCIus 18-án TArTOTTáK 
A BALATOnFüredI yAChT CLuB juBILeuMI KöZGyűLéséT. A hAGyOMányOs 
KöZGyűLésI MeneTrend eLŐTT, pOLGárMesTerI, eLnöKI KösZönTŐK, Tör-
TéneTI vIssZATeKInTés és eLIsMeréseK áTAdásA eMLéKeZeTT MeG A jeLes 
évFOrduLóróL.

Az ünnepi közgyűlést követően az események emléktábla avatással és időkap-
szula elhelyezéssel folytatódtak a ByC udvarán. Az időkapszulát a klub egykori 
elnöke, hantó István és a klub örökös tagja, id. pataki Attila engedte le 50 évre 

a föld mélyére, melyet a majdani klubtagok 2067-
ben bontanak ki. így üzent a 150 éves Balatonfüredi yacht 
Club a jövő nemzedékének. szép gesztus, érdekes lenyomat a múltból, izgalmas 
pillanat a jövőben.

Az ByC150 időkapszula a klub személybejárójánál, az óriás vasmacskánk mellett 
került elhelyezésre. A jelen üzenetét egy arany színű tábla jelzi, a következő uta-
sítással: Felbontási határidő: 2067. március 16. 
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de mi is pontosan az az időkapszula? 
és mi minden került bele?
”Az időkapszula egy olyan tartály, amely-
ben régi idők tárgyai találhatók, vagy 
információ régebbi időkből. egyfajta 
kommunikációnak tekinthető a jövővel. 
Az időkapszulákat általában valamilyen 
jeles esemény alkalmával, ünnepség kísé-
retében helyezik el (elássák vagy bebeto-
nozzák), Az “időkapszula” kifejezés (time 
capsule) 1937 óta használatos, de az ötlet 
valószínűleg egyidős magával az emberi 
civilizációval.” – írja a wikipedia

ezek kerültek a ByC150 időkapszulába:

 1. névjegykártyák
2. Balatonfüredi rendezvénynaptár 2017.
3. 135 éves emlékfüzet
4. jubileumi közgyűlés emlékplakett
5. ByC zászló
6. ByC150 zászló
7. sportegyesületi tagsági könyvek
8. ByC érem
9. ByC díj
10. Magyar Forint
11. ByC Klubpóló
12. ByC 150 lufi
13. ByC sapka
14. ByC vízhatlan kisfüzet
15. ByC kitűző, jelvény
16. ByC matricák, 150 matrica
17. 2017 vitorlástábor program
18. Black book 2016.
19. ByC lengő
20. 2017. évi Klubtagok névsora
21. ByC 150 programok

22. Munkatársak névsora 2017.
23. 2017. évi versenyprogram
24. elnöki beszámoló 1958. december 11.
25. Tagfelvételi kérelem 1959. január 1.
26. Királyi Magyar yacht Club módosított 

szabályzatának másolata
27. Balatonfüredi yacht egylet megalaku-

lásának alapszabálya 1867. – másolat
28. ByC 2016. Közhasznosságú jelentése
29. pendrive (képekkel, kisfilmekkel, 

interjúkkal)
30. sekli
31. rio Magyarország kitűző
32. elnöki Köszöntő Levél ByC 150
33. Alumínium csörlő
34. Kötélcsigák
35. egy kedves Tag Kiváló sportoló díja
36. hajós szolgálati könyv
37. sportegyesületi tagsági könyvek
38. veszprém Megyei napló 2017. márci-

us 18.
39. Klubtagok üzenetei
40. Klubtagok személyes tárgyai
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MARKEtiNg 101: 
nézettséghez kutya + gyerek

sZerZŐ: KOváCs évA

AZ ALáBBI vIdeO uGyAn CsAK 50%-BAn TeLjesíTI A KOnZervATív reKLáM IsKOLA ALAp sZABáLyáT, de 
AZ ésZAK-AMerIKAI o'pen Bic na un-regatta 2017 össZeFOGLALójA íGy Is KIMAXOLjA A LeGjOBB 
érTeLeMBen veTT CuKIsáG FAKTOrT: A nApOKBAn ZAjLOTT uTánpóTLás verseny résZTvevŐIT néZve 
eGyérTeLMű, hOGy A rendeZŐK KöveTendŐ péLdáT MuTATTAK, hOGyAn veGyíTsüK A heLyeZéseKérT 
FOLyó KüZdeLMeT A KIs eMBereK sZáMárA KüLönösen FOnTOs jáTéKKAL, hIsZen AZ Ő KOrOsZTáLyuK-
BAn KIeMeLTen LényeGes A jóKedv TársíTásA A MeGMéreTTeTésseL.

A vicces kiegészítőkkel tarkított ifjúsági verseny tétje a leg-
kevésbé sem komolytalan: az O'pen BIC osztály legeredmé-
nyesebb vitorlázói a 2017. június közepén Bermudán rende-
zendő 35th america's cup sorozat első és második futama 
között lehetőséget kapnak bemutatkozni nemzetközi közön-
ség előtt is. Az america's cup endeavour o'pen program 
keretében több mint 10 ország kiemelkedő, 15 évnél fia-
talabb versenyzőjét láthatjuk majd a vízen, remélhetőleg 
hasonlóan vidám mosolyokkal – néhány év múlva pedig 
akár a the red Bull youth america's cup csapataiban is! •

FOrrás: sCuTTLeBuTT sAILInG news, O'pen BIC FB

}
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http://www.sarasotayouthsailing.org/2017-open-bic-north-americans/
https://www.americascup.com/
http://ac35endeavouropen.com/
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Applikációval és tó közepi 
viharjelző állomással indul 
a viharjelzés
sZerZŐ: sZuTOr FerenC 
FOrrás: KATAsZTrOFAvedeLeM.hu, hvG.hu

TAvAInK vIhArjeLZŐ rendsZereI áprILIs 1 és OKTóBer 31 KöZöTT MűKödneK, íGy sZOMBATI nApTóL 
újrA LesZ vIhArjeLZés A BALATOnOn, A TIsZA-TAvOn, A veLenCeI-TAvOn és A FerTŐ TAvOn össZesen 55 
vIhArjeLZŐ áLLOMásOn.

A hvG hasábjain Bartók péter, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 
gazdasági főigazgató-helyettese beszá-
molt róla, hogy idén több balatoni állomá-
son – Balatonakalin, Zánkán, révfülöpön 
és ábrahámhegyen – nagyobb fényerejű, 
ledes világítótestekre térnek át, siófokon és 
Tihanyban kamerát helyeznek el, amelyek élő 
képet közvetítenek majd az OKF honlapján.

A velencei-tónál új viharjelző állomás épül, 
és velencén intelligens táblát állítanak fel, 

amely az aktuális viharjelzésről tájékoztat. 
Távlati terv, hogy a folytatják a fényjelzők 
cseréjét, és a Balaton közepére is viharjelző 
állomást építenek a Tihanyi-szorostól keletre 
eső medencében – tette hozzá.

Beszámolt arról, hogy a viharjelzés mel-
lett mobiltelefonos alkalmazást is fejleszt 
az OKF, a tavihar nevű program segítsé-
gével lehet nyomon követni a viharjelzé-
seket android és ioS operációs rendszerű 
okostelefonokkal. •

viharJelZéSi FoKoZatoK

A legfontosabb, hogy továbra is két színtű a viharjelzés, így 
megkülönböztetünk első és másod fokú állapotot:

első fokozat: percenkén 45öt villanó sárga fény
szélerősség: 6-7 beufort, 22–32 csomó, 40– 60 km/h
Csónak illetve vitorlás vízi sporteszköz csak a parttól számí-
tott 500 illetve 200 méter távolságon belül közlekedhet.

Második fokozat: percenként 90et villanó sárga fény
szélerősség: 8-12 beaufort, 33–65 csomó, 61–120 km/h
Csónak és vitorlás vízi sporteszköz nem közlekedhet.
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http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_android
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2016 telén sikerült egy minden szempontból megfelelô vitorlás hely-
színt találnunk Budapesttôl 600 km távolságban, a Velebitek közelé-
ben, Horvátországban. Meg is fogalmazódott a gondolat, hogy elsô vitor-
lás trainingünket ide szervezzük 2017. márciusában. Vass Ádám barátom 
révén két verseny kalózzal, és 9 fôvel (a létszámban benne volt Lüszi kutya) 
érkeztünk a helyszínre. Szállásunk egy csodálatos panorámával rendelkezô 
elsô soros apartmanház volt 30 méterre a tengertôl, minden szükséges-
sel felszerelve, sôt, bôven azon is túl (masszázs zuhany beépített rádióval, 
hûtött alkoholos, és alkohol mentes frissítôk a nagyméretû hûtôben, min-
dennel felszerelt konyha, hifi, nagyképernyôs tv angol nyelvû mozi csator-
nával, barátságos, nem tolakodó, de mindig tettre kész házigazdával).

Szerzõ: Májó (Bödör Gergely) // Forrás: Deboti Vitorlás Sportegyesület 

Deboti VSE  
horvátországi training
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Vitorlás helyszínünk egy remek tenger-
öböl volt, csodálatos szelekkel, változa-
tos hullámzással, naponta más irányú, 
és erôsségû, de irányában stabil sze-
lekkel, kék éggel, és 16-20 celsius fok 
hômérséklettel.

Csapatunk egyik része több évi ver-
senymúlttal rendelkezô hajósokból állt. 
Vitorlázóink másik része pedig az elôbbi 
útra fog rátérni, ôk most tanulják a ver-
senyvitorlázás alapjait, így mindenkire 
egyénre szabottan került meghatáro-
zásra, mit fogunk gyakorolni, elérni az 
edzôtábor során.

Megérkezést követô nap reggelén 6 bft 
erôsségû szél, 7 bft ráfújásokkal kor-
bácsolta tarajosra a vizet. Délelôtt elvé-
geztük a szükséges engedélyek kivál-
tását, majd összeraktuk a hajókat, így 
késô délután lett mire vízreszálltunk. 
Edzésünk kezdetén a szél 2 bft körüli-
vé csendesedett, a nap lassan kezdett 
lenyugodni, a hômérséklet is erôsen 
veszített napközbeni fickósságából. Az 
elsô training célja öröm vitorlázás, a téli 
rozsda elkoptatása, ember és eszköz 
összeszoktatása volt. Széles mosollyal 
szálltunk ki a hajókból, holdfényben sze-
reltünk le a másnapi vízreszállás gondo-
latával. A helyi étteremben csapatépítô 
vacsorával zártuk a napot.

Második nap reggelén napsütés, kelle-
mes szél, gyorsan melegedô hômérséklet 
fogadott. Reggeli után szerelés, 
vízreszállás következett. Egy délelôtti, és 
egy délutáni edzésre bontottuk a napot. 
Sokat dolgoztunk a hajóvezetésen, vitor-
la állításon, kormányos-legénység össz-
hangjának (szellemi, fizikai) megte-
remtésén. Az elkészült képek, videok 
segítségével a vízi megbeszéléseket este 
a parton tovább elemeztük. Este étte-
rem.

Harmadik napra egy hosszú vitorlás 
etapot terveztünk, ennek megfelelôen 
pakoltunk „kalóriát” a motorosba. 
Megerôsítettük az elôzô napokon gya-
koroltakat, majd új feladatokba kezd-
tünk. Rajt gyakorlatokra, bójavételek-
re, spinakkeres manôverekre helyeztük 
ezúttal a hangsúlyt. Kellemes 2 bft szél-
ben kezdtük a napot, mely délre foko-
zatosan erejét vesztette. Ezt a pauzát 
étkezéssel, vízi megbeszéléssel töltöttük 
ki. Nem kellett egy órát sem várnunk, 
és a szél iránya a korábbi déli helyett, 
észak-nyugat irányból (a tenger felôl) 
kezdett fújni, és folyamatosan erôsödött, 
majd 5 bft-nál stabilizálódott. A tenger 
színe a szél erôsödésével egyidejûleg 
elsötétedett, a hullámzás méteres 
magasságig nôtt. A megnôtt hullámok 

között sokat gyakoroltuk a hajóvezetést 
cirkáló, és bôszeles szakaszokban egy-
aránt. Nagyon fáradtan, de boldogan 
szereltünk le. Este a már megszokott 
éttermünkben zártuk a napot.

Utolsó napra korai vízreszállást ter-
veztünk. A szél ezúttal nem alakult 
ki a szokott idôben. Vártunk egy ideig, 
majd elkezdtük felkészíteni a hajókat 
a hazaútra. 12.00 után megjött a szél…..

Eredményes napokat töltöttünk itt, 
és mindannyian egyetértettünk abban, 
hogy ide visszatérünk. Még lehet, hogy 
márciusban…•

FACEBOOK/Deboti Se Vitorlázás Miskolc
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vagyis ahogy Merlin látta a kiállítást
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Merlin 
barangolásai

Gelencsér GyörGy (Merlin)

én eLMenTeM 
A vásárBA 
FéLpénZZeL …

TyúKOT veTTeM A vásárBAn …. – háT neM veTTeM – MeG MásT seM IGen. vIsZOnT 
LáTTAM és hALLOTTAM sOK CsOdáT. pár dOLOG ALApOsAn MeGváLTOZOTT AZ eddI-
GIeKheZ KépesT. Már A BeLépésnéL FeLTűnT, hOGy ALIG LéZenG eGy-KéT érdeKLŐdŐ. 
jA, eZ MOsT A sZAKMAI nAp – GOndOLTAM seBAj –, TALán KönnyeBBen váLThATOK 
sZóT A KIáLLíTóKKAL. eZ véGüL íGy Is LeTT.

BudApesT  
BOAT shOw 
2017. február 23–26.



Betekintve a G pavilonba, kiszakadt belőlem: de szép vagy te Boat show! 
Talán még impozánsabb is, mint tavaly. színes zászlók, transzparensek, 
felhúzott vitorlák, és temérdek különféle hajó. Imádom az efféle látványt. 
Amint először, saját standunk felé vágtam át, azonnal a szemembe ötlöt-
tek a kecses, áramvonalas siklótestek, motoros csónakok, illetve gömböly-
ded, krumpli formájú elektromos jószágok. Iszonyú mennyiségben heve-
résztek mindenütt. no igen, az idei szlogen a szabadidős hajózásról szól. 
nosza, lássuk.

 „elektromos vízi közlekedésé a jövő!” hurrá! Kedvenc „villamosaim” a szi-
várvány szinte valamennyi árnyalatában kelletik magukat. van is érdek-
lődés irántuk, folynak a bemutatók. Lelkes eladók taglalják portékájuk 
temérdek jó tulajdonságát, snájdig kényelmét, előkelő mivoltát, bizton-
ságát, egyszerű kezelhetőségét. és a legtöbbjük vezetéséhez semmiféle 
képesítés nem szükségeltetik. ez az! ez kell nekünk! végre. A víz, a termé-
szet, az időjárás, a hajózás és annak alapvető szabályai, a veszélyforrások 
ismerete teljesen mellékes. Megveszed, és már mehetsz is vele oda, ahova 
csak akarsz! Családostul, gyerekestül, kutyával – macskával, vagy éppen 
vidám társasággal. Azt viszel, akit csak akarsz! juj de jó! vagy mégsem?

Természetükből adódóan kiemelkednek a vitorlások. Mármint a való-
di, harminc láb körüli, vagy annál nagyobb, túrázó – benne nyaraló pél-
dányok. számos, mindannyiunk által ismert gyártó képviselteti magát, 
megannyi típusú, valamint kiviteli és berendezés technikai variációjú ter-
mékkel. A kínálat néhol átfedésbe kerül, de sebaj. rengeteg a „csak most, 
csak önnek” kedvezmény. Csupán a hülyének nem éri meg. ja, hogy 
uszkve 50.000 € (nettó) alapártól a csillagos égig nőhet a „bekerülési költ-
ség”? Kit zavar. és valóban, ha nem is sok, de beugrik egy – egy konkrét 
üzletkötés. és nem csak olyanok, akik valami cég számlájáról tolják a lét. 
valahol, részemről rendben is van ez így. hiszen tudomásul kell vennünk: 

szeretett hazánk lakossága egyre inkább – tetszik, vagy nem tetszik -, de 
kettészakad. jó részük egyre nehezebben él. A „dolgozó középosztály” 
menthetetlenül szegénységbe, amazok pedig a „mély nyomorba” süllyed-
nek. egy efféle rendezvénynek, még a környékére sem kerülhetnek (sok-
ezres belépő, plusz kettőezer csak a napi parkolás, horribilis kajaárak), vízi 
alkalmatosság beszerzése vagy bérlése, részükről tárgytalan. viszont egy 
réteg szépen gazdagodik. ne részletezzük, hogy kiknek a kárára, de tény 
az, hogy a pénz egy része, láthatóan itt csapódik le. és a nagy hajógyár-
tó cégek ezt könyörtelenül kihasználják. és jól, legalábbis, nekem tetsző 
módon. hiszen a „rongyrázást” idén talán tompította, vagy helyettesítet-
te a „kellem, elegancia és ötletesség”. például, a dehler orrfedélzetén, egy 
attraktív szaxofon virtuóz hölgy kápráztatja el a közönséget, amint igényes 
zenei háttéralapra fújja szólóit szinte egész nap. ízléses, szép, különleges. 
Más szóval: tökéletes!
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Lépjünk odébb. jól látok? áll egy huszonöt lábas, teljes vitorlázattal. 
nem is néz ki olyan rosszul. rá van írva: focus 750 performance. és 
a kedves eladó hamar kiböki, hogy mindösszesen 20.500 € (nettóban) 
alapból, de menetkészen elvihető. nofene, ez így majdnem egyharma-
da a többiek ajánlatainak. Bekukkantok a kabinjába. Fapados, egyszerű, 
de még egy millkó mondjuk külmotorra meg a belső cicázásra, és kész 
a tökéletes túrateknő, ami versenyzésre sem utolsó. Legalábbis, a szűkö-
sebb anyagi lehetőségekkel rendelkezőknek. egy hibája van, amely abban 
áll, hogy nem magyar. Lengyel barátaink gyártják. Milyen ügyesek! ja, 
hogy náluk gyártanak poliészter gyantát, nem kell drágán importálni?!

de hol vannak a hazaiak? Füke sanyi sportruhákat és különféle csóna-
kokat hozott. ezekből tud párat forgalmazni, még esetleg komolyabb 
motorosokból is. A jól bevált és ismert harminckettes vitorlását hiába 
tuningolta fel „regattásított” tükörlemezzel, egész évben, talán egyet, ha 
el tudott adni. Ki se hozta. pedig úgy fele árban tud annyit, mint a hason-
ló Bavaria. és még sokkal hajózhatóbb is, meg gyorsabb is. scholtz Imre 
barátom viszont ide tolta a 8.8 – as weekender változatát.

Minden kétséget kizáróan, a legszebb formájú vitorlása a kiállítás-
nak. egyszerűen gyönyörű! viszont a kecsességnek bizony ára van. 
ugyanolyan alacsony, szűkös, kényelmetlen, akár a sudár. Mármint 
a „bödönhajókhoz” képest. de micsoda feeling lehagyni vagy körbe vitor-
lázni a többieket! – Tudom, lelkem rég az ördögé -. de nézzük a „suskát”. 
14 millió nettóban, alapárban, menetkészen, beépített valódi dízelmotor-
ral. Annyira nem rossz. viszont tavaly összesen négy hajót adott el, kettő 
ilyet, és még két sudarat 11 milliós darabáron. A felújításokból és karban-
tartásokból élnek. Ide viszont kicipelte a teljes range reprezentálását célzó 
demonstrációs tábláját. van mit nézni rajta, egész jó a választéka www.
stylejacht.hu .

 Ideje kicsit más vizekre kanyarodni. Következzenek a közérdeklődés-
re számot tartó hírek. Kikötünk hát a BhZrT standján. nagy viktóriát 
(vitorláskikötői ágazatvezető) nyaggatom kérdéseimmel. elsőként 
a rossz hír: Balatonfüredet idén, a főszezonban elfelejthetjük. Az úszó 
világbajnokság egyik helyszíne lesz a közforgalmú hajóállomás. Teljes 
kikötőzár lép életbe (a bérlőket is átzeccölik Alsóörsre). A többi viszont 
pozitív:
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•  Kezdem „öreg Tihannyal”. Tervezik a valódi kikötő megépítését. A haj-
dani, most romos Balaton szálló épületében kerülnek kialakításra 
a vizesblokkok, valamint az iroda, persze a korhű felújítást és renová-
lást követően. Innen indulna a hullámtörő, ami a közforgalmú móló felé 
kanyarodik (Badacsonyhoz hasonlóan). ennek védelmében himbálódz-
nak majd az úszómólók és a fingerek (olyanok, mint Alsóörsön). Talán 
2018 – ra el is készülhet. hurrá! Ideje volt.

•  jelenleg Fonyód felújítása zajlik. Az öböl közepére úszómóló kerül. 
A vizesblokkokat felújítják, és még két mobilegységgel bővítik is.

•  Alsóörs még száz férőhellyel gyarapszik, persze a végeken a vendéghe-
lyek is szaporodnak. remek.

•  Csopakon a szigetet kimarkolták, az iszapot kikotorták. egyenlőre csak 
a partfal előtt cölöpöznek. vendéghely még nincs, de a személyszál-
lító menetrendjét úgy alakítják, hogy nyugodtan lehessen éjszakázni 
a beszállóhoz lapulva. A többi meg majd sorra kerül, fő az, hogy nekiin-
dult valami.

•  Földvárat is szeretnék bővíteni pár hellyel, több lehetőség is van, de 
egyik rosszabb, mint a másik. Keresik a megoldást.

•  Ismételten jeleztem, hogy siófokon, gyakorlatilag három olyan ven-
déghely van, ahová nyolc méteres, vagy annál hosszabb vitorlás rende-
sen ki tud kötni. Megkísérlik valahogy bővíteni, innen – onnan maradt 
fingerekkel.

•  Keszthelyen a phoenixben, havonta továbbra is két éjszaka ingyenes 
a BhZrT bérlőinek, valamint egy éjszaka más telephelyű, de porthole 
kártyát birtokoló hajóknak.

• A TvsK kikötők tekintetében, havi egy alkalomra szóló kedvezmény-
ről folynak a tárgyalások, reményeink szerint nem lesz idén sem akadálya 
a szerződés megkötésének.

ha már itt tartunk, ejtsünk pár szót más kikötőkről is. szemet vonzó, lel-
ket csábító standokon hirdetik magukat az új „nagyok”, úgymint a kikö-
tőláncos Alsóörs és Balatonfenyves. szolgáltatásaikon nem lehet cso-
mót találni, létesítményeik korszerűek és célszerűek, ráadásul még szé-
pek is, áraik reálisak. hiszem, hogy „meg fognak élni”, sok sikert hozzá! 
Felfigyeltem viszont az egyik, aprónak mondható standon arra, amint egy 
„valódi tengeri medve” dörmög a pult mögött. ritka látvány manapság. 
naná, hogy letámadom. Kiderül, hogy a vonyarc Marina kikötőmestere. 
Kötetlenül beszélgetünk, csak úgy. Mesél, fényképeket mutogat. nekem 
meg leég a pofámról a bőr, ugyanis ez eddig egyszer sem voltam képes 
odadugni az orromat hozzájuk. pedig valahányszor Keszthelyre mentem, 
bizony előttük hajóztam el. szó esik köztünk mindenről, kivéve a szo-
kásos reklám dumáról, bérlő csábítgatásról. Felmarkolok egy tájékoz-
tatót. szerényen, egyszerű táblázatban szerepelnek az árak. Alig hiszek 
a szememnek, lazán fele a BhZrT – nek. ez komoly? de mennyire. és ha 
betéved egy túrázó – miért is jönne, hiszen mindjárt eléri Keszthelyt -? 
szeretettel várjuk! havi egy éjszaka idén még mindenkinek ingyenes. Inni 
már lehet, kaja még nincs, de készül egy „grillhajó”, gulyás és halászléfő-
zési lehetőséggel. Addig is, hat – nyolcszáz méteren belül van pár jó kocs-
ma. egyébként, ez egy jó hely. árnyas fák, nyugalom, „nagyarc mentes” 
társaság, csinos pultos lányok – meséli Gábor, az újdonsült ismerősöm. na, 
mondom, idén tutira nem hagyom ki! Kézfogás. ebben maradunk. www.
vonyarcmarina.hu

haladjunk tovább, nézzük a kölcsönzési lehetőségeket. hatalmas a kíná-
lat. jó pár kikötőben (vagy annak közvetlen közelében) hirdetik szolgál-
tatásaikat a jobbnál jobb chartervállalkozások. Méghozzá komoly „tár-
gyi és szellemi” háttérrel. Az ár viszont borsos. egy harminc egynéhány 
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lábas teknő átlagosan 70 000 Ft. naponta. Tipikus kedvezmény, hogy hat 
egyfolytában igénybevett napot követő hetedik nap ingyenes. vagyis, 
ha kipengetsz ötszázezer (inkább alatta) „aranyat”, és már télen, vagy 
kora tavasszal lefoglalod, mehetsz túrázni. ha pedig éppen akkorra saj-
tul be az idő, hát „megszívtad”. és még valami; ezek a jószágok híján van-
nak az olyan – szerintem lényeges – kellékeknek, mint túraponyva, vagy 
a valamennyi kabinnyílás elfedésére szolgáló háló. Márpedig ez – ismer-
ve szeretett tavunkon uralkodó szúnyog állapotokat -, szinte elenged-
hetetlen, különben hamar rémálommá válik a várva várt szupernyaralás. 
összegezve: lehetőség az van, még az ár is valahol életszerűnek mond-
ható – összevetve a parti vendégéjszakákkal -, viszont ez is a „gazdagok” 
számára elérhető.

és mi van az ifjúsággal? e téren már nem olyan rózsás a helyzet. 
egyhetes vitorlás gyermektábor, ott lakva, tokkal vonóval, úgy hetvenöt és 

százezer között realizálható. Az viszont kétségtelen, hogy egyik jobb, mint 
a másik. és még hely is van, kulturált oldalakon egyszerűen lehet jelent-
kezni. nosza rajta, ha van úgy közel százezred (két csemete esetén már 
kettőszáz) egy heti programra. hát mit is mondjak, ez is csak a rendkívül 
nagy jövedelműeknek (vaskos kölcsön részletfizetési nyűg nélkül) adatott 
meg. vagy mégsem? Megakad a szemem a wiking yacht Club aprónép 
által megszállt Optimist hajócskáján.

újpesten, a szúnyog sziget mellett, a Fóka öbölben tevékenykednek. 
– A felnőtt hajós képzést bővítettük a gyerekek felé – meséli Fluck jenő, 
a dolog atyja -. elújságolja továbbá, hogy egy ötnapos (bejárós) tábort 
(háromszori étkezéssel, tokkal, vonóval, kísérőmotorosokkal… stb.) ki tud-
nak szorítani negyvenötezer Forintból. ez már valami. Kár, hogy az oldalu-
kon erről egy árva szó sem esik.

Lépjünk kicsit hátra, mondjuk két lépést. Tekintsünk országos szinten 
a problémákra. van ugyanis a vásárban színpad, nézőtérrel (ami többnyire 
igen üres), bár remek kerekasztal beszélgetések zajlanak. szó esik ott erről 
– arról, úgymint a Bahart regatta győztes díjátadásáról, a velencei tavon 
zajló szerteágazó vitorlás életről, vagy éppen a Zamárdiban rendezendő 
svert Kupáról (heineken szponzorálással – bravó -)… hadd ne soroljam. 
Aztán van medence is, kenuban billegő gyerekhaddal, vízi mentő attrakci-
ókkal, windsurf hátán tornázó akrobata hölgyekkel. nagyon vonzza a sze-
met, az enyémet legalábbis.

Következzék egy kis „színes – képes tarkabarka”. Kütyükkel teli a kuckó. 
„Tegyük intelligensé a hajót” – szól a szlogen. Ajánlanak egy dobozkát 
– ami valójában számítógép – melynek segítségével, elérhetővé, kezel-

35 TARTALOM

Merlin rOVATA



hetővé válnak a mozgási és környezeti adatok. úgymint: dőlésszög, hely 
és sebesség meghatározás, különböző hőmérsékletek, várható időjá-
rás… stb. Meg még millió egyéb funkció. Okos telefonnal is vezérelhető. 
hovatovább, a hűtőszekrény is bekapcsolható távolról, így mire a tulaj 
odaér, már hideg innivaló várja www.naubit.hu! hogyan is lehettem 
képes e nélkül átélni és épségben „áthajózni” az elmúlt ötven évet? Fel 
nem foghatom!

egy másik „öbölben” szuper „binyigliket” látni. és tényleg, szinte hihetet-
len. dicsőségére válna bármely bűvésznek is, mondjuk a párizsi Olympia 
színpadán. pehely könnyű, kicsibe csukható (Tescós zacskóban is elfér), 
besuvasztható a hajón, az ágyak alatti lyukba. Csak elő kell kapni, elbán-
ni a húzd ki – nyomd be kallantyúkkal, meglóbálni, és kész a jármű. 
Méghozzá olyan, mintha valódi nagykerekű jószágon lovagolnál www.
brompton.hu . elérhető bármilyen konfigurációban, van hozzá minden-
féle ügyes tartozék, teszem azt, a komoly teherbírású bevásárló, vagy 
cuccos táskától, a rózsaszín hibi – habi retikülig, amit úri kedved, vagy 
barátnőd megkíván. ez nekem is kell! Ide vele (mindjárt kettőt, mert ugye 
a „macát” se hagyhatom, hogy szaladjon utánam, nem szólva arról, hogy 
egyedül tekerni igen ótvar elfoglaltság). ja, hogy ezer euro az indulási ára? 
uppsz! Akkor még gondolkodom egy kicsit.

Ki mással is fejezhetném be írásomat a leg stílusosabban. rick Csaba 
(mindennemű hajózás ikonikus alakja) barátommal beszélgetek. standján 
virít a spirit of hungary plakátképe, jelezve, hogy teljes bevonatrendszerét 
az termékeivel végezték, melyek hivatalos magyar forgalmazója a rICKy 
KFT www.hajofestek.hu . úgy legyen! ez volt a reklám helye. számomra 
most teljesen érdektelen, viszont az nem, hogy ricky „őskiállítónak” szá-
mít, ugyanis már az első Boat show rendezvényen, sok – sok évvel ezelőtt, 

Győrben is megjelent. érdekeseket mond a kiállításról; veszett drága, mert 
nem a szakma rendezi. A hungexpo üzletkötőinek, valamely – jelenleg 
nem igazán létező -, a hajózással – vízzel kapcsolatos tevékenységeket 
végző vállalkozásokat tömörítő szervezettel kellene megállapodniuk. és 
ez a társaság rendezné a murit, saját szempontjai szerint osztaná a plac-
cot, gazdálkodná ki az árakat. ugyanis most, a „hatalmasok” vannak jelen, 
elenyésző kivétellel.

hol maradnak például a ponyvavarrók? egy kötélkészítő ugyan akad 
(ő is inkább forgalmazó), de „szerelvényes” (pallás Gyula), vagy „veretes” 
(Furtenbacher Antal azaz Tonya)? Ki hallott róluk? sorolhatnám még vég 
nélkül. nem tudják kifizetni a helypénzt. vagy nem akarják, mert nem 
éri meg. Bezzeg, ha jelentős kedvezményt kapnának! hiszen a termékeik 
ugyanolyan minőségűek, mint a márkás gyártóké, számos esetben sokkal 
jobbak. és lényegesen olcsóbbak. így viszont „kiszorulnak és ismeretle-
nekké vállnak”. szűkül a piacuk, az emberek pedig veszik a drága külföldit, 
ami sok esetben sz@r! Legyen ez a végszó. •
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AntAres 7.80
sZerZŐ: sZuTOr FerenC

elektromosan hajózva: 
Beneteau Antares 7.80

A BALATOnOn neM LeheT BeLsŐéGésű MOTOrT hAsZnáL-
nI (hIvATALOsAn). sZóvAL AKI neM sZereTne KIsZOLGáLTATvA 
LennI A sZéLjárásnAK, és/vAGy neM AKAr MIndenFéLe KIsKA-
pun KeresZTüL eLjuTnI A hAjós éLMényIG, vAGy eGysZerűen 
CsAK FOnTOs neKI, hOGy KörnyeZeTTudATOsAn CsendBen és 
GAZdAsáGOsAn hAjóZZOn, AnnAK eLeKTrOMOs hAjóT KeLL 
váLAsZTAnIA.

haJóteSZt
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A Beneteau nem az elektromos hajócsaládjáról híres, ami nem véletlen. 
remek minőségű vitorlásokat és motorosokat gyárt, de a villamos meg-
hajtás eddig kimaradt a repertoárból. eddig.

A yAChT MAsTer Kft gondolt egyet és egy külmotoros Antares hajót 
felszerelt egy 10Kw-os Torqueedo motorral na meg minden mással is, ami 
egy profi elektromos rendszer része kell, hogy legyen.

Maga a hajó egy 7.5 méter hosszú zártkabinos felépítésű modell, mely-
nek hajóteste egyébként siklásra is képes lenne, bár a fent említett meg-
hajtással erről az élményről le kell mondanunk. Belépve a kokpitba egy 
körbeülhető asztalt találunk, kényelmes szivacsozott párnákkal, de az asz-
tal pillanatok alatt leengedhető, így pedig egy kényelmes napozófelületet 
kapunk, ahol a meleg nyári éjszakákon akár 2 ember is kényelmesen elal-
szik. A hajó mindkét oldalán rozsdamentes pecabot tartók egyértelműen 
jelzik, hogy az egyik célcsoport azokból kerül ki, akik kedvelik ezt a spor-
tot. hátra a fürdőplatformhoz egy nyitható elemen keresztül juthatunk el, 
míg a zárt kormányállást egy tolóajtó választja el a kokpittól. 

A 7.5 méteres hossz megköti a tervezők kezét. Bár nincsenek csodák, 
azért minden megtalálható, amire egy ilyen méretű hajón szükség lehet. 
Túlnyomásos vízrendszer, mosogatóval, melynek csaptelepe praktiku-
san kihúzható, így akár deckzuhanyként is használható. A mosogató alatt 
hűtőszekrényt találunk, mely nem túl nagy de egy napnyi étel/ital meny-
nyiséget gond nélkül tárolhatunk benne. van itt még egy belső asztal is, 
tehát ha valaki kint napozik, vagy az eső eredne el, bent akkor is kényel-
mesen lehet ebédelni, kártyázni, vagy épp halat pucolni. 

Természetesen ezt az asztalt is le lehet engedni, így ha vendégek jönnek 
hozzánk, nekik is lesz hol aludniuk. Azt azért meg kell jegyezni, hogy kajüt 
és a kormányállás egy légtér ajtóval nem elválasztható. A kormányos ülés 

igen praktikus, az ülőlap első része felhajtható így „nekidűlős” üzemmód-
ban is használható, de lehajtva kényelmes fotelből élvezhetjük a szinte 
hangtalan suhanást. A tetőt nagyrészét kiteszi egy eltolható vagy felbil-
lenthető ablak, melyhez egyik irányból sötétítő, másik irányból szúnyog-
háló tartozik.

egy kis lépcsőn jutunk le a kajütbe, melyben jobboldalt egy zárt tartály-
lyal ellátott, a kor követelményeinek megfelelő wC kapott helyet, illetve 
egy kétszemélyes ágy, mely fölött körben praktikus polcok találhatóak. 
ha parti áramon van a hajó, akkor természetesen a 220voltos konnekto-
rok is életre kelnek.

A tervezők minden rekeszt kihasználtak. Mindenhova lehet pakolni 
valamit. Bár első ránézésre olyan, mintha nem lennének tárolók a hajón, 
hamar kiderül, hogy több köbméternyi holmit el lehet rakni láthatatlanul.

persze van amiről a méret miatt le kell mondani. ruhásszekrényeket 
hiába keresünk, és főzni sem ezen a hajón fogunk. de nem is arra való.

A kormányállást kívülről körbe sétálva jutunk el a hajóorrhoz, ami 
a belső helykínálat növelése miatt kicsit domború, így napozásra csak 
korlátozottan alkalmas. persze például horgászni remekül lehet innen is. 
Természetesen a távirányítós elektromos horgonycsörlőt is itt találjuk.

na de nézzük az elektromos hajtást, hiszen az a lényeg!
A 10Kw-os hidraulikusan kormányzott Torqeedo Cruise 10.0 motort 
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a jelenleg elérhető legkorszerűbb Li/Ion akkumulátorok hajtják, méghoz-
zá 48 voltos rendszerben. A 4db egyenként 24voltos és 108 Ah-ás akku-
mulátor ugyanennyi processzor vezérelt töltővel rendelkezik, így minden 
akkumulátor a legoptimálisabb töltést kapja. Arra is gondoltak a beszere-
lésnél, hogy az akkumulátorok a teljes áramtalanítás mellett úgy is levá-
laszthatóak, hogy a töltőkkel fennmaradjon a kapcsolat, így télen bizton-
ságosan lehet csepptöltésen hagyni a telepeket.

A Li/Ion akkumulátorok nagy előnye a kapacitáson és a viszonylag kis 
tömegen túl az, hogy a bennük lévő elektronika kommunikál a vezérlő-
egységgel, melyben beépített Gps is található. ez azért fontos, mert az 
így létrejövő rendszer tű pontosan mutatja, hogy az aktuális gázkar állás-
sal a jelenlegi időjárási körülmények között (hullámzás, szél) mekkora út 
tehető még meg. Tehát nem fordulhat elő az elektromos hajósok legna-
gyobb rémálma, hogy egyszer csak néma csönd, pedig az előbb még azt 
mutatta a műszer, hogy félig vannak a telepek.

hogy pontosan mekkora a megtehető út? A fenti kiépítésben 5km/h-ás 
kényelmes sebességgel 60-65 Km is lehajózható egyetlen töltéssel. persze 
az is igaz, hogy ha sietősebbre fogjuk, akkor a 11 km/h-ás végsebesség 
közelében elég drasztikusan 12 km-re csökken a hatótáv. A teszt alatt 
a Balatonfűzfő, Almádi oda-vissza távon 10%-ot esett a töltöttség, ami 
nem rossz, főleg, hogy nem egyenes vonalú egyenletes mozgást végez-
tünk, hanem próbálgattuk a gyorsulás a végsebességet és a fordulókat is.

A hidraulikus kormányzással igen pontosan irányítható a hajó, ami mel-
lesleg meglepően fordulékony és gázadásra határozottan nekilódul. 
nekem kicsit hiányzott az automata kormány, hiszen ez nem egy vitorlás, 
amit a szélhez képest kell folyamatosan vezetni. Az élményhez hozzá tar-
tozik, hogy amíg csendben csobog a hajó, addig a kormányos társasági 
életet él, jön/megy. nyilván közben figyelve arra, hogy tiszta legyen az út. 
Ilyen tempónál van idő cselekedni. persze ha valaki ilyen hajót vesz, olyan 
további kényelmi extrákat tetethet bele, amit csak szeretne.

Mindent összevetve az elektromos hajózás igen jó szórakozás. sok olyan 
ember van, aki nem akar küzdeni a széllel, viszont igényli a vízi életet. Bár 
én magam inkább a vitorlázást preferálom, mégis ahogy ott feküdtem 
hatalmas napozóágyon, el tudtam képzelni, hogy amikor csak kimennék 
fürdeni egyet, vagy átugranék néhány várossal odébb ebédelni/vacsoráz-
ni, vagy egyszerűen csak kényelmesebben szeretnék aludni/enni/élni egy 
hajón, akkor milyen jól jönne egy Antares 7.80.

persze az ár mindig kijózanítja az embert. A tesztelt hajó teljes felszerelé-
sével 52.000 eur-t kóstál új áron + az extrák. Igaz, ebben már benne van 
a szállítás és a beüzemelés is, szóval „menetkész”.

Azt azért meg kell jegyezni, hogy a fenti árnak közel a felét, a beépített 
elektromos rendszer teszi ki. sajnos a korszerű technológiának ez az ára, 
cserébe viszont biztos, hogy évekig gond nélkül teszi majd a dolgát.

Bővebb információ: www.beneteau.hu •
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Túl szép, hogy 
igaz legyen

nézzük hogyan működik egy „igazi” klímaberendezés.
Aki gyermekkorában fagyasztotta hozzá az ujját/nyelvét szódásszifon pat-
ronjához, pontosan ismeri azt a fizikai jelenséget amit nevezhetünk a klímák 
működési elvének.

röviden: ha gáz halmazállapotú anyagot összenyomunk, az felmelegszik, 
ha engedjük kitágulni akkor pedig lehül. ez ilyen egyszerű. A klímaberen-
dezés pontosan ezt csinálja. ezzel azonban több probléma van, ha hajóban 

Az EvaPolar egy mobil klímaberendezés, ami kis méretének és alacsony fogyasztásának köszönhetően ideális lehet hajókban történő alkalmazásra. Nem utolsó szempont, hogy az ára töredéke az „igazi” klímáknak. Nem túl szép, hogy igaz legyen? De. Vagy is lehet. Vagy talán működik?
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szeretnénk használni. egyrészt a meleg levegőt kifelé 
kell fújni a szabadba, ami nehezíti az elhelyezést. A gáz 
összenyomása elég sok energiát emészt fel, ráadásul 
az egész szerkezet bonyolult, nehéz, drága, hangos, 
viszont kétségtelenül működik, amiért egy-egy kániku-
lai napon elnézzük neki az előbb felsorolt hátrányait.

ezzel szemben az evopolar egy másik hasonlóan 
tudományos módszert használ, ez pedig a párologta-
tás. nem kell messzire menni, az élőlények (köztük az 
ember) hőháztartása is így működik. Amikor a folya-
dék elpárolog, akkor a környezetétől hőt von el, minél 
nagyobb felületen párolog annál többet. hátránya, 
hogy a hatásfoka jóval alatta marad az fenti megoldás-
nak, ráadásul a páratartalmat is emeli, ami nem biztos, 
hogy növeli a komfortérzetet.

Kétségtelen előnye viszont, hogy kevés áramot 
fogyaszt, kis helyen elfér, egyszerű a működése. 

ráadásul „üzemanyaga” a víz pedig pont megtalálha-
tó a hajó körül. hogy működik-e? Azt pont nem tudjuk. 
Az erős akcentussal felmondott videó persze próbál 
minket meggyőzni, hogy a tenyérnyi űrtechnológiás 
nanorészecskés papírzsebkendő olyan hatásosan páro-
logtat, hogy az csak na. Arra persze kényesen ügyelnek, 
hogy lehetőleg semmilyen egzakt adat, hatásfok ne 
derüljön ki.

Aki ezzel együtt kipróbálná az potom 180 dollá-
ros (kb 55ezer forintos) áron hozzájuthat a személyi 
légkondijához, amit aztán vihet magával hajóra, irodá-
ba, nyaralni.

vagy ez az egyik legjobb eszköz a hajóba közvetlenül 
a hűtőszekrény után, vagy egy hatalmas kamu.

Ha valaki kipróbálja, feltétlenül írja meg 
a tapasztalatait!

Bővebb infó: www.pxland.com
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