
május

2014. # 052

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk4 444 

100% vitorlázás

http://porthole.hu/


Impresszum • 2014. május
porthole FÔSZerKeSZtÔ: Gerô András SZerKeSZtÔ: Kovács vicA porthole portál: szutor Ferenc SZerZÔK: detre szAbolcs, 
FenyôFAlvy Anett, Gerô András, HlAvAy ricHárd, Kovács vicA, litKey FArKAs, PAllAy tibor, ráPoltHy edit, rujáK 
istván, szutor Ferenc FotóK: bôszén Máté, csonGrádi ádáM, PierricK contin, csAbAi tibor, csertA Gábor, éder 
bálint, Gerô András, HlAvAy ricHárd, szutor Ferenc, tAMási csillA ForráSoK: Mvsz, nAvy solution, teAM scA, tHe, 
vitorlás tudAttáGítás KiadványSZerKeSZtéS: szAbolcsi ritA SZerKeSZtÔSég/Kiadó: sztrAto KiAdói KFt. 1125 budAPest, 
trencséni utcA 37. WeB: www.PortHole.Hu lapZárta: 2014. Május 31. teleFon: 061 488 0050 Fax: 061 225 0397 e-Mail: 
PortHole@PortHole.Hu cíMlapFotó: Gerô András 

Fo
tó

: c
s

er
tA

 G
á

b
o

r



CÍMLAP Megkésett szezonhosszabbítás, hattyúk és kócsagok (5)

PORTRÉ In MeMorIaM kIs gábor (9)

KIKÖTŐ tavaszI szél… (12), károk a szeMesI kIkötőben (18)

BESZÁMOLÓ Idén Is daruzunk! (22), cIrkáló helyett (25), PartI őrség (29)

VERSENY QuantuM saIls hungary – bővülő csaPat, a MInőség szolgálatában (33), Melges24 
euróPa bajnokság (37), bMe-Mba kIelzugvogel euróPa kuPa (41), tolnay kálMán lászló 
eMlékverseny (43), a black jack nyerte az IForeX évadnyItó nagydíjat (48), cadet euróPa 
kuPa 1. Forduló (50), érdI MárIa euróPa-bajnokI ezüstérMes (53), MIke schMollIng vezetésével 
a bMW hajója nyerte a III. dat géPjárMű regattát (54), a Magyar raMada saIlIng teaM IsMét jó 
eredMénnyel zárt bajorországban (56), 18 lábas szkIFF euróPaI gP I. Forduló (58), MIhálkovIcs 
kuPa (61), generalI bIztosításI és bankár kuPa (63), versenyélMények a QuantuM saIls hungary 
táMogatásával (65)

KÜLFÖLD nőI tekIntetek (70)

MŰHELY árbocra Fel! (78), csajozós (80), MegvakulnI rossz! (81), 360 Fokos Wc! (82)

PROGRAM (83)

100% vitorlázás

 tartalom
v

Er
s

EN
Y

EK
 –

 M
El

g
Es

24
 E

u
r

ó
pa

 B
a

jN
o

K
s

á
g

 –
 p

iE
r

r
iC

K
 C

o
N

ti
N

.F
r



www.hanseyachts.hu

HANSE

385

Video

325  new345   355   385   415   445   495   545  new575   630e

http://hanseyachts.hu/


TARTALOM5

azt hiszem, a balatoni vitorlás élet felkent korifeusai lemaradtak egy brosúrával, ha komolyan azt 
hiszik, hogy a hajós szezon meghosszabbítását május közepén kellene propagálni – jelentem, a vitor-
lás szezon már április elején elkezdődött! és csak úgy magától, avagy hogy egy kicsit elcsépelt 
legyek: alulról szerveződően. csak a szövi hivatalos versenynaptára szerint is túl vagyunk már vagy 
15 versenyen, és akkor a kikötői szerveződésekről még nem is beszéltünk…

sokan értetlenül fogadták a siófoki szezonnyitó ötletét, amely nagyban hajazott a füredi hagyomá-
nyos évadnyitó következő hétre datált programjára. valójában azokon a parti rendezvényeken, ahol 
látszólag a vitorlázást próbálják népszerűsíteni, csak a helyi látogatóturizmust próbálják felturbózni, 
behúzva látványelemként a vitorlázást.

több mint nyolcvan hajó rajtolt el a bahart regatta siófoki versenyén – amely egyben a yadstick 
trophy első idei fordulójaként egyébként is az egyik legnépszerűbb amatőr verseny, függetlenül 
a parti látványosságoktól –, de balatonkenesén is várták a résztvevőket a „balaton kapuja” néven kiírt 
szezonnyitóra. a hagyományos tolnay kálmán emlékverseny leginkább profik részére kiírt eseménye 
parti rendezvények hiányában szintén független a szárazföldi eseményektől. 

Megkésett szezonhosszabbítás, 
hattyúk és kócsagok
gerő andrás
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TARTALOM6

CÍMLAP · Megkésett szezonhosszabbítás, hattyúk és kócsagok
a lényeg mégsem az, hogy össze lehet e hozni a parti ide-

genforgalmat a vitorlásversenyzéssel, hanem hogy minden-
ki érezze jól magát ott ahol van, azaz a parton vagy a vízen 
– és ehhez kellene a megfelelő feltételeket biztosítani.

én például nagyon jól éreztem magam a bahart patinás 
vIP hajóján, a Kelénen. gyönyörű látványt nyújtott a yardstick 
mezőny, közvetlen közelről láttuk a rajtot, kedves emberek 
voltak a fedélzeten – de nem hiszem, hogy ettől a városi ide-
genforgalom jelentősen emelkedne. a parti nagyszínpadon 
egész jó élő zene szólt, a kirakodósátrakban is lehetett pénzt 
költeni, és ha véletlenül valamelyik elkötelezett vitorlázó nem 
jutott ki a versenyre, akkor láthatott Flaar 18-ast és katama-
ránt – abban azonban nem vagyok biztos, hogy a hajós kiállí-
tók jelentős üzleti sikerként élték meg a jelenlétet.

turista üzemmódban kompoltam át az északi partra, 
élvezve a tihanyi parti útról a tó megunhatatlan látványát. 
a tihanyi kikötő rekonstrukciója elkészült, a parti létesítmé-
nyek felújítása is folyamatban van: hamarosan itt is méltó 
környezet várja az ide látogatókat.

a kikötőben sétálva feltűnt néhány gyönyörű kócsag, 
a balaton egyik legszebb madara. egyre több helyen látom 
őket, miközben a hattyúkból mintha kevesebb mutatkozna 
– kíváncsi vagyok, mi lehet az oka a madárpopuláció ilyen 
látványos változásának?

azt tudom, hogy a kócsagokat nemes tollukért vadász-
ták le a XIX. század óta, mivel az meghatározó eleme volt 
a „díszmagyar” ruházatnak: „a díszruha prémmel szegett, 
kócsagtollas süvegből vagy karimás kalpagból, panyókára 
vetett, prémmel szegélyezett bársonymentéből, álló gallérú, 
magasan zárt selyemdolmányból, testhez álló, dús zsinóro-

zással díszített selyemtrikó nadrágból, térdig érő sarkantyús 
csizmából vagy bokáig érő, oldalt fűzős cipőből és aranyroj-
tos fekete vagy fehér selyem nyakkendőből állt. az öltözé-
ket gazdag ékszerkészlet – gombok, öv, süvegdísz (forgó), 
kard, mente – és kardkötő egészítette ki.”

de mi történt vajon a hattyúkkal? sokféle rémhír kereng, 
ám mégsem sikerült megtudnom, hová kerültek. egyesek 
szerint összefogdosták őket, és lerakták valahol az alföldön, 
de ez egy szárnyast nem valószínű, hogy nagyon akadá-
lyozna a visszatérésben. a hajógyári kikötő nádasában 
konkrétan lakik egy, de a nagy éhenkórász, sólyára piszkító 
csapatok valóban eltűntek. azt sem hiszem, hogy a kócsa-
gok szorították ki őket, és az sem életszerű, ami néhány éve 
a Miskolc-tapolcai tó hattyúival történt, ahol egyszerűen 
beépültek a helyi populáció táplálékláncába.

a tó egyébként az első májusi hétvégén tömve volt vitor-
lásokkal – és nem csak a versenyzőkre gondolok. valóban 
dübörög a szezon: elmélázva nézegettem a tó jellegzetes 
túrahajóit, a friss szélben is megfontolva haladó 16-24 lábas 
családi élvezgetőket, amikor mint egy űrrakéta, megjelent 
a másnapi versenyre készülő sl33 katamarán, a black jack 
a maga hatalmas vitorlázatával, bukósisakos csapatával, egy 
testen balanszírozva. Magam elé képzeltem a régi tihanyi 
képeslapokat, ahol elmaradhatatlan látványelemként min-
dig ott punnyadt egy-egy vitorlás hajó – jobbára kalózok, 
többnyire jellegzetesen fehér vitorlázattal… Most meg jön-
nek ezek a szénszálas rohanógépek, a fél hegyet betakarva 
– mi lesz a látvánnyal?

Még jó, hogy képeslapok nincsenek – egy szelfin meg jól 
mutat a hidrofoil, háttérben a Kőröshegyi viadukttal… •
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a tó egyébként az első Májusi 
hétvégén töMve volt vitorlá-
sokkal – és neM csak a verseny-
zőkre gondolok. valóban dübö-
rög a szezon: elMélázva néze-
getteM a tó jellegzetes túra-
hajóit, a friss szélben is Megfon-
tolva haladó 16-24 lábas csalá-
di élvezgetőket
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9 TARTALOM

PORTRÉ · In memoriam kis gábor

az elmúlt napokban szomorú hírt kaptam: elhunyt kis gabi egykori ver-
senyző társunk. Igazi sportember volt, aki sok helyen próbálta ki a képes-
ségeit.

zuglóban született 1952-ben a halak jegyében, és a bvsc uszoda közelé-
ben nőtt fel, így természetes dolog volt, hogy úszással, majd vízilabdával 
kezdje a sportolást. Műszaki egyetemi éveiben a MaFc–ban vízipólózott 
és külföldi meccseken is részt vett. Mint közlekedési mérnök a Fővároshoz 
majd a bkv vállalathoz került a Propaganda osztályra. Itt ismerkedett meg 
galgóczi tamással, aki a bkv-nál gazdasági főmunkatárs volt.

galgóczi látta gáborban a sportolói elhivatottságot és a jó társat 
a vidám természetével, ami a vitorlás versenyhajóban nagyon fontos 
a hosszan, idegfeszültségben eltöltött órák alatt. a külföldi versenyek-
re való kiutazásoknál ez még inkább érvényesült, pláne a 80-as években, 
amikor egy nyugati út igazi kaland volt a szűkös pénzügyi lehetőségek 
miatt. galgóczi a 80-as években intenzíven solingozott, ebbe vonta be 
gábort.

ettől kezdve gábor nagy lelkesedéssel tanulta a vitorlázás rejtelmeit – 
olyannyira sikeresen, hogy a legnevesebb magyar versenyzők is meghív-
ták hajójukba az ezt követő évtizedekben. 1990-ben Wossala györggyel 
versenyzett magyar bajnokságon és több hazai és külföldi versenyen. 
1991-ben szépfy tiborral versenyzett az amerikai világbajnokságon star-
ral. 1992-ben cadiz-ban járt a galgóczi csapattal solinggal, ahová elvitte 
újdonsült feleségét is. kátay Péterrel több eb-n és vb-n vett részt a 90-es 
évek elején star-ral. 1993-ban a detre testvérekkel soling eb-n, vb-n és 
magyar bajnokságon indult. kátay Péterrel 1995-ben újra versenyzett star-
ral eb-n, majd olimpiai válogatón 1996-ban.

1996-ban megszületett második gyermeke, Márton, így a családi felelős-
ség elszólította a vitorlázástól. sajnos betegsége is ekkor kezdődött, ami 
nagyon sok szenvedést okozott számára 

2014. április 9-én bekövetkezett haláláig. Földi küldetését végakarata sze-
rint a Balaton hullámaiban fejezte be májusban Balatonfüreden. •

Kedves egyéniségedet szívünkben megőrizzük, nyugodj békében! 

kis gábor vitorlázó emlékére
1952–2014
szerző: detre szabolcs
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PORTRÉ · In memoriam kis gábor
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KIKÖTŐ                              · tavaszi szél…

a szeszélyes április idén májusra tolódott: a napsütéses, gyakran 20 fok felet-
ti napok után május közepén egy jó erőre kapott mediterrán ciklon söpört 
át a kárpát-medencén. a meteo celebet a sajtó már előre az év vihara-
ként konferálta fel – és ha májusban ez kissé elhamarkodottnak is tűnik, az 
tény, hogy az emlékezetesebbek közül való volt. a viharos látogató trópusi 
módra még nevet is kapott: napokig yvettről (a szürke ciklonról) beszélt az 
ország…

a különböző médiumoknak hála mindenki 0-24-ben és kedve szerint válo-
gathatott a beszámolókból: a hírportálok dedikált csatornáitól a Facebook 
post-okig mindenhol kidőlt fákról, elöntött utcákról, leállt közlekedésről szól-
tak a hírek, és ami – legyünk őszinték – a hajós embert leginkább kihozza 
a sodrából: a kikötők mólóin átcsapó hullámokról, 25 cm vízszint emelkedés-
ről és a 120 km/h-t majd’ egy napig meghaladó szélről. 

az alábbi képekkel és videókkal a helyenként 6 cm esővel és kab-hegyen 
148,3 km/h erejű széllel tomboló orkánra emlékeztetünk hajózó és nyaraló 
társakat egyaránt – mert idén sem ő volt az utolsó… •

Fotók: bőszén Máté, PIszker Iván, varga györgy/MtI

tavaszi szél…
VízimeNTők (OrigO):
ruPert sürgősségi mentőhajó viharban!

FONyód (yOUTUBe)
az yvette névre keresztelt mediterrán ciklon hátoldalán foko-
zatosan viharossá fokozódott a balaton térségében az északi, 
északnyugati szél.

SióFOki kiköTő (FAceBOOk)
táncol a moló! (Pomucz tamás) 

BALATONFöLdVári kiköTő (VimeO)

BALATONLeLLei kiköTő (FAceBOOk)
…még mindig szeretjük yvettet!

BALATONFeNyVeSi pArT (yOUTUBe)
balatonfenyvesen elöntötte a partot a balaton

+ ráadásként egy kis olvasnivaló a nagy szelek névadásáról
tudományos háttér és üzleti alapok.

Yvette
video

http://porthole.hu/horizont/vizimentok-akcioban-8424/
http://porthole.hu/horizont/vizimentok-akcioban-8424/
http://www.youtube.com/watch?v=UNJDCS24qrI&list=UU0dC4V1FHK06tDebqiM-Z0g
http://www.youtube.com/watch?v=UNJDCS24qrI&list=UU0dC4V1FHK06tDebqiM-Z0g
http://www.youtube.com/watch?v=UNJDCS24qrI&list=UU0dC4V1FHK06tDebqiM-Z0g
http://www.youtube.com/watch?v=UNJDCS24qrI&list=UU0dC4V1FHK06tDebqiM-Z0g
https://www.facebook.com/photo.php?v=711539818884494
https://www.facebook.com/photo.php?v=711539818884494
http://vimeo.com/95605967
https://www.facebook.com/photo.php?v=818755678135788&set=vb.100000040915535&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=818755678135788&set=vb.100000040915535&type=2&theater
http://www.youtube.com/watch?v=aW6Xr6W74RI
http://www.youtube.com/watch?v=aW6Xr6W74RI
http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/ne/szamok/28/ne2817rj.pdf 
http://index.hu/tudomany/2014/05/15/199_euroert_on_is_adhat_nevet_egy_viharnak/
http://www.maritimehajosbolt.hu/
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KIKÖTŐ                              · tavaszi szél…
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KIKÖTŐ                              · tavaszi szél… Yvette
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BALATONSzemeS

régóta tart a harc a mólóért, hiszen a helyi lakosok és a horgászok – más 
településekkel ellentétben – itt elérték, hogy mágneskártya nélkül sem-
milyen irányba se lehessen megtenni 3 lépésnél többet. Merlin is szóvá 
tette ezt már nem egyszer, például a túrabeszámolójában. szintén 
Merlin nevéhez kötődik egy 2010-es nyílt levél, amelyben 100.000 forin-
tot ajánlott fel a kikötő biztonságosabbá tételére, és technikai megoldá-
sokat is javasolt.

A helyzet azonban azóta is változatlan.

a balatonszemesi kikötőt néhány éve újították fel, ekkor építették ki az 
úszópontonos rendszert (amelyet egyébként több kikötőben is használ-

nak). ezt a mólórendszert sokan kritizálják, de máig nem egyértelmű, 
hogy a technológia, a tervezés, a kivitelezés, vagy a nem megfelelő hasz-
nálat a problémák okozója.

ami biztos, hogy a napokon át tartó, yvett névre keresztelt viharzóna 
komoly károkat okozott a kikötőben, és az ott tartott hajókat sem kímélte. 
az úszómólók több helyen eltörtek, egymásba fordultak, szétszakadtak.

a kérdésekre persze továbbra sincs válasz, pedig elnézve tamási csilla 
olvasónk által küldött képeket, előbb utóbb rendezni kell a kikötő sor-
sát. szerencsére nincs minden hónapban ekkora vihar, de a klímakuta-
tók nem sok jóval kecsegtetnek: várhatóan egyre gyakoribbak lesznek az 
extrém időjárási események. Ilyen körülmények között pedig elég nagy 
hátrányból indul egy olyan kikötő, aminek nincs megfelelő védelme… •

károk a szemesi kikötőben
az elMúlt években többször Is szóbeszéd tárgya lett a balatonszeMesI kIkötő, és úgy tűnIk, 
ez az IdeI szezonban seM lesz Másként…

Balatonszemes kikötő  

weBoldala

szerző: szutor Ferenc

TARTALOM18

KIKÖTŐ                             · károk a szemesi kikötőben

http://porthole.hu/horizont/merlin-nyugatnak-indul-balatonszemes-4731/
http://balatonihajozas.hu/Kikotok/Kikotoink/Balatonszemes
http://www.maritimehajosbolt.hu/
http://balatonihajozas.hu/Kikotok/Kikotoink/Balatonszemes
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KIKÖTŐ                           · károk a szemesi kikötőben
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BESZÁMOLÓ · Idén is daruzunk!

Ezt a pillanatot mindig megelõzi egy kis 
várakozással teli aggodalmas feszültség, 
hiszen minden daruzás egy picit más. Nem 
csak az várja ezt a pillanatot, aki saját 
kezûleg csinosítgatja a becses vitorlását, 
hogy a nagy napon tökéletes legyen. Sokan 
nem tudnak személyesen jelen lenni ami-
kor hajójuk elõször érinti a vizet a szezon-
ban, de azért bennük is ott motoszkál az 
elsõ találkozás pillanata, amikor kedven-
cük a saját kikötõhelyén várja õket.
Egy fahajónál különösen izgalmas, hogy 

egy adott szezonban hogyan is sikerül 
a daruzás. Kiderül, mennyire volt lelki-
ismeretes a felkészítés, meg persze az is, 
hogy milyen állapotban van a hajótest. 

Idén is daruzunk!
Szutor Ferenc

Minden évben eljön az idô, amikor a daru magas-
ba lendíti a hajót, hogy egy könnyed mozdulattal 
a vízre eressze.

BALATONPOSTÁS GONDOLATOK
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A magabiztos 
kezek által irá-
nyított traveller 
daru az imént 
még egy 40 láb 
fölötti moto-
rost tartott 
a levegôben, 
most pedig 
szinte elve-
szik benne a 25 
lábas vitorlás – 
mindig elámu-
lok, hogy meny-
nyire sokoldalú 
szerkezet!
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Az idei tél különösen meleg volt, 
ami persze jót tesz a rezsinek és 
az egyre jobban északra húzó-
dó mediterrán növényzetnek, 
viszont kifejezetten nem tesz jót 
a fahajóknak…
De minden jó, ha a vége jó. 

A magabiztos kezek által irá-
nyított traveller daru az imént 
még egy 40 láb fölötti motorost 
tartott a levegõben, most pedig 
szinte elveszik benne a 25 lábas 
vitorlás – mindig elámulok, hogy 
mennyire sokoldalú szerkezet!
A víz szerényen folydogál 

palánkok között, de ez a dolga… 
Majd bedagad – reméljük –, 
addig is van hol hûteni legalább 
a fröccsnek valót!
Bár az igazán elhivatottak 

már az elsõ versenyeken is túl 
vannak, azért a kevésbé profik 
is készülhetnek lassan, hiszen 
május közepén hivatalosan is 
megnyílt a vitorlás szezon! •••

A víz szerényen 
folydogál palán-
kok között, de 
ez a dolga…



Kovács Vica

eredmények

fotó
fotó

Szerdán egy 30-as cirkáló, a 8 méte-
res carbon hajó és a J ígéretével indult 
– túl szép, hogy igaz legyen, de láttam 
már elég csodát. Ki ne képzelte volna 
el minden másodpercét elõre a napnak, 
amikor a napsütéses kék ég alatt a cso-
paki kikötõ meleg füvén át végigsétál 
a mólón, ami kicsit meg is szólal a lába 
alatt? Aztán az érzést, ahogy az 50 
kilótól megremeg a 30-as orra. És aho-
gyan a megilletõdéstõl túlóvatos kezek-
kel a Balaton legelõkelõbb hajóinak 
egyikének orráról felhajtja a ponyvát, 
hogy fellélegezhessen elõször a réz orr 
veret, majd a tökéletes lakkozású dekk. 
Vagy a megkönnyebbülést, ahogyan 

az árboc nyak lemeztelenítése után 
tovább óvakodik a karcsú peremen, és 
a cockpit kiszabadítása után sem talál-
kozik siklóval a ponyva alatt…
És ennél tovább cirkálóval ezen a hét-

végén sem jutottam.
A Keleti-medence túra helyett a pén-

tek inkább ismét a Földvár elõtti vízen 
telt. És ugyan a J még szubjektíven 
sem épp a tó egyik legszebb példánya, 
de nála kedvesebb nekem most kevés 
akad. Az elõhétvégi kikötõt szintén 
talán a leginkább szeretem: finomabb 
és csendesebb. Most is csak a sárga és 
piros, dinasztiás „Frajndsipek” mozog-
tak, meg a Spariban látszott életnek 

by Cserta 
Gábor

by 
Skiffsailing.hu
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Cirkáló helyett
És lett nekünk megint egy hétvége. 

BALATON J BESZÁMOLÓ

http://spartacus.hu/2983/ 259
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152106969632711.1073741835.139874622710&type=1 257
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komolyabb nyoma: kinn a vízen a meg-
szokott OP és Laser edzés mellett a 18 
lábas skiffek vitorlái szürkélltek. Az 
Európai Grand Prix alatt éppen túra 
futamot teljesítõ mezõnyt távcsõvel 
néztük elõször Tihany alatt, amíg el 
nem tûntek a Csõ után – szép látvány, 
Tyutyuék a szürke-sárga vitorla kombó 
alapján a 2. helyen – jó szelet kíván-
tam a másik medencére is…
A túra után a skiffek Földvár elõtt 

kitûzött pályafutamát már tényleg nem 
lehetett a partról nézni – bár nyilván 
anélkül is megfuttattuk volna négy-
kezesen a kellemesen szeles és annál 
is naposabb idõben a Dinghyt, amely 
Yvett után valamivel lazább kötelekkel 
ugyan, de rendben várt. Elsõ látásra 
legalábbis…
A motorunk az elmúlt hetek után 

ezen a hétvégén is a kajütben pihent: 
a délután délies szelében pádlival szem-

Az Európai Grand 
Prix alatt éppen 
túra futamot teljesítõ 
mezõnyt távcsõvel 
néztük elõször 
Tihany alatt
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be cölöprõl indítottuk a Dinghyt – egy 
gyors halzzal a csõben… Újra és újra 
bizonyítja a J, hogy õ igazából tényleg 
egy kishajó, de azért eggyel nagyobb 
helyen fordul meg, mint a 470 meg 
a kalóz – a külsõ mólónál azonban 
jelentjük, megfelelõ kezekben befér egy 
gyors leejtéses hátszeles forduló. 
A 2 emberes szélben udvarias távol-

ságból csatlakoztunk a skiffekhez, meg-
látogatva közben az OP és Laser flot-
tát is a kikötõ elõtt. A skiffek délutáni 
elsõ pályaversenyét VIP helyrõl néztük 
végig, fejben lejátszva a pályát, majd 
a következõ futamnál nem csak fejben 
a rajtot… A J alkalmi kormányosának 
oldal választásával gyorsan kiderült, 
hogy minden skiff egyetért, és a rajt 
taktika is fizetett volna, ha a Dinghy 
a 18 lábas osztályba születik, de ehe-
lyett most az intim közelbõl szemlélõdés 
maradt. A dánok technikai fölénye 
egyértelmû volt – és a pletykák szerint 
a parti teljesítményükre hasonló jelzõ 
illik -, a Liberty pedig a nemzetközi 
mezõnyben a vízi eredménylistán stabi-
lan a 2.
Az utolsó futam elõtt bemutattuk 

a Dinghyt a fotós csapattársnak, majd 
végignéztünk egy svájci borulást, vég-

következtetésként levonva, hogy a skiff 
baját, miszerint állni kell rajta végig, 
végül is orvosolja a 16 fokos víz, visz-
szeret tehát mégsem fognak a skiffesek 
kapni – respect a teljesítményért min-
den GP résztvevõnek!
A gyros tál és a palacsinták után 

plusz 4-gyel kiegészülve kibillegtettük 
a Dinghyt még egy körre. A leálló szél-
ben olyan igazi, sebesség helyett fél-
szeles nézegetõsen nyaralósra is vet-
tem volna a kormányzást, ha aktuá-
lis trimmerem nem áll ellen. A Csõ és 
a Keleti-medence helyett ez alkalommal 
az empátia és a felesleges konfliktu-
sok elkerülésének jegyében úgy döntöt-
tem, mindegy, koncentrálok a mara-
dék pöffökre: centiztem a kikötõig az 
egyre fogyó 20 fokos szélfordulókban 
az élesedéseket és ejtéseket, mert állja-
nak aztán vízszintesen a szálak azon 
a 87-es génuán is – a szórakozási vitor-
lázást meg lehet majd egyszer mással, 
máskor mûvelni.
Estére a kikötõben is lassan megin-

dult az élet: a földvári vitorlázók mel-
lett a szombati Mihálkovics mezõny egy 
része is megérkezett. Egy darabig a tó 
éjszakai hangját még a Sparis skiff 
party állandó és alkalmi DJ-i helyette-

sítették, de a szombatba nyúló hajna-
lon nyert végül a Balaton felett ragadt 
cella, és az újabb sok milliméter esõ… 
De ez már egy következõ napi történet. 
Illusztrációként nem péntek, nem 

ez a hétvége, és mozgalmasabb is, de 
Visy Laci videoja kiválóan adja vissza 
a látványt, ami Földvár elõtt a tavon 
fogad minden péntek délelõtt, amikor 
megérkezem: kis hajók növésben lévõ 
kis emberekkel, szélben vagy anélkül, 
Napon vagy esõben, a vízen sok nagyot 
simán túlszárnyaló csendben, kitartás-
sal, példásan: Spari – tavaszi vasárnap
Gratulálunk a Liberty Sailing Team-

nek! •
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A leálló szélben olyan 
igazi, sebesség helyett 
félszeles nézegetõsen 
nyaralósra is vettem 
volna a kormány-
zást, ha aktuális 
trimmerem nem áll 
ellen.

http://vimeo.com/93351380
https://www.facebook.com/18ftLibertyST


AZ uTOLSÓ FuTAM ELõTT BEMuTATTuK A DINGhYT 
A FOTÓS CSAPATTÁrSNAK, MAJD VÉGIGNÉZTüNK EGY 
SVÁJCI BOruLÁST, VÉGKöVETKEZTETÉSKÉNT LEVONVA, 
hOGY A SKIFF BAJÁT, MISZErINT ÁLLNI KELL rAJTA 
VÉGIG, VÉGüL IS OrVOSOLJA A 16 FOKOS VíZ, VISSZErET 
TEhÁT MÉGSEM FOGNAK A SKIFFESEK KAPNI – rESPECT 
A TELJESíTMÉNYÉrT MINDEN GP rÉSZTVEVõNEK!
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Gerô András

TÚRISTA BESZÁMOLÓ

A fûzfôi Tó vendéglô már korábban 
nagyon belopta magát a szívem-
be, gondoltam egy sajtos velôs pizza 
a délutáni alvás elôtt megteszi. 
A füves strandra települt vendéglá-
tó teraszán élveztem reménytelenül 
hatalmas adagomat és a nyugal-
mat, hogy a szikrázó napsütésben 
még nincsenek pokrócon pörkölôdô 
önpusztítók. Egy éltes hölgy ugyan 
kitartóan úszkált a 16 fokos víz-
ben, de amikor úgy döntött, hogy 
a parton nem hagyja magán a vizes 
dresszt, gyorsan elcsomagoltat-
tam a maradék kajámat. Kezdtem 

volna eloldalogni, ha nem látom meg 
a VMSZ egyik motorosát csigalas-
san fel-alá cirkálni a sekély vízben. 
hívom is Bagyó Sanyit, hátha vala-
mi jó kis borzasztót tudok kitereget-
ni, de ô lehûti bulváros izgalmamat: 
amit látok, az a strand fenékállapo-
tának mûszeres felmérése. Az ada-
tok feldolgozását követôen tûzik ki 
a meder jelzéseit, döntenek a szük-
séges beavatkozásokról, tárják fel 
az esetleges veszélyforrásokat, 
nem látható víz alatti hulladéko-
kat, kiemelendô tárgyakat. Digitális 
strand? Nem rossz, de azért az 

Parti ôrség
Május utolsó hétvégéjén úgy volt, hogy Csopakra megyek Jézni, de nem jött 
össze a projekt, így szabadlábon turistáskodtam a környezô kikötôkben. 
Örültem a rám szakadt dologtalanságnak, hogy már péntek délben elkezd-
hettem a lustázást. 

hívom is Bagyó Sanyit, 
hátha valami jó kis 
borzasztót tudok kite-
regetni, de ô lehûti 
bulváros izgalmamat: 
amit látok, az a strand 
fenékállapotának 
mûszeres felmérése.
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analóg idôkben is voltak strandok, 
a klinkeres evezôsben ülô fürdômester 
pontosan ki tudta rakni a mélyvíz táb-
lát, mert az evezôjét ledugva ki tudta 
tapogatni a mélyületet. A Yamahás 
rIB-bôl sonárral végül is szintén 
megoldható a feladat, nem beszél-
ve a születô térinformatikai adatbá-
zisról, ami nélkülözhetetlen kelléke 
lehet a fürdôkultúrának. Talán még 
letölthetô alkalmazás is segítheti a leg-
újabb csúszdával és újraélesztô készü-
lékkel is felszerelt dizájn vízi biciklik 
biztonságos közlekedését.
Szombat reggel beosontam a Marina 

Port-ba, hogy a Bankárok között elve-
gyülve átérezhessem a nagy megméret-
tetésre induló pénzemberek lelkes izgal-
mát. A Generali Bankár és Biztosítási 
Kupa egyike a nagy hagyományú 
szakmai regattáknak. Már a hetvenes 
nyolcvanas években volt ilyen verseny 
Pénzintézeti Bajnokság néven az OTP, 
a Tervhivatal, a Magyar Nemzeti Bank, 
a Beruházási Bank meg még néhány 
félállami intézmény tevékeny részvé-
telével. Azért ez mégis más. A nagy 
sörsátor tömve az érkezô csapatok-
kal. Farky bemutatja a kisorsolt hajók 
kapitányait a résztvevôknek. Még arra 
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sem jut idô, hogy megismerkedjenek, 
mert menni kell, szorít az idô, nagy 
a feladat. Az esti kényeztetô prog-
ramot már nem várom meg – nem 
is nagyon marasztalnak –, inkább 
a Manézs bemutatkozó elôadására 
vagyok kíváncsi. 
A tavaly ilyenkor debütáló talál-

kahely a füredi éjszaka kihagy-
hatatlan programja minden vitor-
lázó számára. A cirkuszi kocsiból 
alakított bár, a raklapokból épített 
ülôalkalmatosságok új helyre, a parti 
sétány és a móló találkozásához, 
a színpaddal szembe, a város egyik 
legforgalmasabb, de eddig kihaszná-
latlan pontjára települt. Sokan van-
nak: a csopaki OD forduló szinte 
teljes mezônye kiegészülve néhány 
helyi nobilitással – jó szezonkezdés 
egy üzleti vállalkozásnak.
Mire vasárnap magamhoz térek, 

már lassan befut a Biztosítók ver-
senyhada. Kemény szél, rengeteg 
kaland. Nekem legjobban a Taxiról 
elveszett mancsafthölgy esete tet-
szett. Gennaker alatt loholtak ami-
kor a gép fellúvolt, jól megdôlt, és 
a kedves versenyzôtársnô lemosó-

dott a fedélzetrôl. Mire ilyenkor lejön 
a gennaker, és visszafordul a hajó, 
eltelik némi idô. A 16 fokos vízben 
nem nagy élvezet az úszkálás, ala-
pos az ok a türelmetlenkedésre. 
Szerencsére minden összeállt, a höl-
gyet kihalászták, a csapat a dobogó-
ra is felfért, de a parton már fino-
modott a történet.
„A lány beesett a vízbe, gyors jelö-

lés a GPS-en, de nem találtuk a gom-
bot! Olyan volt, hogy MOB, azaz 
Man Over Board, de a Woman Over 
Board-ot sehol se leltük! Ezzel egé-
szen sok idôt vesztettünk...”
Maga a díjkiosztó tiszta Amerika! 

Felpörgetôs-ünneplôs vastaps gene-
ráló zene, színezüst színû kupák, 
mosoly hegyek, gyôzelmi mámor, 
mindenki mindenkinek gratulál, és 
ez így is van rendjén. A vitorlássport 
utánpótlásának bázisát nem csak 
a gyerekkorban képzett versenyzôk 
biztosítják: sokkal több olyan felnôtt 
csatlakozik, akik egy-egy szakmai 
regattán találkoznak elôször a vitor-
lázással, és az élmény hatására dön-
tenek úgy, hogy saját hajóval folytat-
ják. •••

Kemény szél, rengeteg 
kaland. Nekem leg-
jobban a Taxiról elve-
szett mancsafthölgy 
esete tetszett. 
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Egy éve, hogy Rauschenberger Miklós, a Quantum Sails Hungary 
ügyvezetôje, kizárólagos hazai forgalmazóként elkezdte itthon 
a Quantum vitorlák piaci bevezetését. Ennek apropóján beszélgettünk 
vele, Miklós pedig kis visszatekintés után máris inkább a jövôrôl mesélt 
nekünk, bemutatva a 7 fôsre bôvült Quantum Sails Hungary csapatát.

Quantum Sails Hungary –  
Bôvülô csapat, a minôség szolgálatában

Induláskor célom az volt – és továbbra 
is az –, hogy minél többen megismerjék 
a márkát, a vitorlákat és a mögötte rejlő, 
szabadalmaztatott technológián alapuló, 
kiváló minőséget. A Quantum Sails azon-
ban nem csak attól vált a világ egyik veze-
tő vitorlamárkájává, hogy kivételes minő-
ségű és teljesítményű termékeket kínál. 
Filozófiánk szerint az ügyfélközpontúság, 
a vásárlói igények pontos megértése, a sze-
mélyes célokhoz igazított vitorlatervezés, 

a partnerek számára nyújtott szervizháttér, 
valamint a hiteles és kiváló tudással ren-
delkező, megbízható szakembergárda mind 
ugyan olyan fontos része annak, amitől 
a Quantum vitorla tulajdonosok – vagy 
leendő tulajdonosok – biztosak lehetnek 
abban, hogy a legjobbat kapják minden 
téren. 

Sok minden történt az elmúlt évben. 
Nagyon sokat dolgoztam a fenti cél eléré-
sén, és próbáltam minél több lehetőséget 

találni arra, hogy itthon is egyre széle-
sebb körben megismerjék a Quantumot. 
A tavaly nyári időszakban leginkább egye-
dül, személyes kapcsolatépítés útján igye-
keztem hitelesen, megfelelő szakértelem-
mel alátámasztva megismertetni vitorlázó 
társaimmal a terméket. A megnövekedett 
érdeklődés hatására azonban az idei sze-
zon előtt már világosan látszott, hogy ha 
megfelelő szolgáltatásokat akarok nyújta-
ni a partnereknek, és a potenciális ügy-

Rauschenberger Miklós // Quantum Sails Hungary
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felek pontos igényeinek megismerését 
a Quantumtól elvárt minőségen szeretném 
ellátni, akkor ez a vállalkozás nem mehet 
„one men show” formájában, mert az 
előbb-utóbb a növekedés és a minőség gátja 
lesz. Nálunk a partnerkapcsolat ápoláshoz 
hozzátartozik a tesztelés, a céloknak leg-
megfelelőbb beállítások segítése, a vitorlák 
utógondozása. A javítás, tárolás, a kapcso-
lódó termékek, mint ponyvák, rigek, sze-
relvények, kötelek biztosítása szintén fontos 
és figyelmet igénylő feladat. Felkészülve így 
a 2014-es szezonra „nagyobb gázra kap-
csoltunk”, és egyszemélyes vállalkozásból 7 
fősre nőtt a Quantum Sails Hungary csa-
pata.

Én azt vallom, mindenki csinálja pon-
tosan azt, amihez ért. Ha növekedni aka-
runk, bővülni kell mind értékesítési kapa-
citás, mind kapcsolódó szolgáltatások és 
szerviz terén, az egészet pedig meg kell 
hogy támogassa egy megfelelő marketing-
kommunikációs és partner nyilvántartási 
rendszer.

Még a szezon kezdete előtt el kellett kez-
denem összerakni azt a kis csapatot, aki-
vel úgy gondolom, hogy a Quantum Sails 
Hungary a cégcsoporttól elvárt és megszo-
kott minőségben tudja itthon is világszín-
vonalon kiszolgálni ügyfeleit. Szerencsére 
hamar megtaláltam azokat a szakembere-
ket, akik hozzám hasonlóan elkötelezettek 

a kiváló teljesítmény és a minőség iránt, 
tapasztaltak, megbízhatóak és értik a dol-
gukat.

Hogy az északi és a déli parton is egy-
aránt rövid idő alatt és könnyen elérhesse-
nek minket, szükséges volt az értékesítői 
hálózat bővítése. Déli bástyánk kiépítése-
kor nem sokáig volt kérdés, hogy Karsai 
Gábor lesz a csapat tagja, aki több mint 20 
év vitorlás versenyzői tapasztalattal a háta 
mögött mind saját vállalkozásában, mind 
vitorlás iskolájában igyekszik a legjobbat 
nyújtani. Azt gondolom, Gábor kellően 
hiteles és kiváló szakmai tudással rendel-
kező képviselőnk a déli parton meglévő és 
leendő ügyfeleink számára egyaránt.

Hogy az északi és a déli parton is egyaránt rövid 
idô alatt és könnyen elérhessenek minket, szükséges 
volt az értékesítôi hálózat bôvítése.
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Nemcsak földrajzi elhelyezkedés alap-
ján igyekszünk a lehető legjobban lefed-
ni a piacot, de hajóosztályok szerint is 
törekszünk a megfelelő elérésre. Fontos 
számunkra az utánpótlás és a fiatalok, 
hogy már a tanulás, ifi versenyzés idősza-
kában a legjobbat kaphassák, segítve ez 
által teljesítményüket és előrehaladásukat. 
Csapatunk tagja Baráth Gábor sokszoros 
magyar bajnok és válogatott vitorlázó is, 
aki a Balatonfüredi Yacht Club edzőjeként 
a kishajós osztályokért felel elsősorban, 
jómagam pedig a nagyobb hajók megfelelő 
kiszolgálására koncentrálok. 

Összegezve tehát mind utánpótlás és kis-
hajós, mind nagyhajós osztályokban, észa-
kon és délen egyaránt kellő szakmai hát-
térrel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Nem lehet megfelelő szolgáltatást nyújta-
ni szerviz háttér nélkül. A vásárlói igények 
követése során világossá vált, hogy nyit-
nunk kell egy LOFT-ot is, amely maximá-
lisan kielégíti a Quantum Sails ügyfelei-
nek és ezen túlmenően a balatoni vitorlás 
közösség igényeit egyaránt.

A Quantum LOFT létrehozásának gon-
dolata és 3 vitorlázó barát álma, hogy 
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együtt a víz közelében kellene hosszútá-
von valamit csinálni, szintén szerencsésen 
egymásra talált. Pécsváradi Ákos, Kirisits 
Balázs és Balis István személyében kellően 
elhivatott és megfelelő szaktudással ren-
delkező partnerekre találtam: mindannyi-
an több mint 10 éve vitorláznak, ez affé-
le szerelem és életforma számukra, amely 
egyben hivatássá is vált. A srácok viszik 
tehát a Quantum LOFT-ot, amely alsóörsi 
központtal április óta fontos hátteret biz-
tosít a Quantum minőséghez. A garanci-
ális támogatás és vitorlavarroda funkción, 
ponyva- és hajózási kiegészítők készítésén 
túl tárolással, szállítással, tanácsadással, 
kötélzet biztosításával és számos egyéb szol-
gáltatással igyekszünk ügyfeleink elége-

dettségét szolgálni. Palettánk igen széles, 
tervünk pedig még több van, melyek meg-
valósításával egy év alatt az egyik legpro-
fesszionálisabb szolgáltatást nyújtó vitorla-
műhellyé kívánunk válni a Balaton part-
ján. Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani 
a partnerkapcsolatok ápolására, vásárlóink 
igényeinek, elégedettségének folyamatos 
követésére, melyhez elengedhetetlen egy 
CRM rendszer felépítése. Fontosnak tart-
juk a meglévő és potenciális ügyfeleink-
kel való aktív kommunikációt is, hogy 
a Quantum mögött rejlő technikai inno-
vációt, az általa elért versenyeredménye-
ket, hazai sikereinket, szolgáltatásainkat 
és újdonságainkat minél szélesebb körben 
eljuttassuk célcsoportunkhoz. Ennek meg-

valósítására csatlakozott megkeresésemre 
a csapathoz Rápolthy Edit, aki közel 10 
éves marketing, kommunikációs és érté-
kesítési tapasztalattal a háta mögött segí-
ti a cég kommunikációját, az értékesítés 
támogatását és CRM rendszerünk felépíté-
sét.

Egy év távlatába visszatekintve azt 
hiszem, elmondhatom, hogy sok fontos 
lépést tettünk meg, jó csapattal, jó úton 
járunk. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint, hogy az idei szezonban már egyre 
több hajón és egyre több hajóosztályban 
jelennek meg Quantum vitorlák, a ver-
senyszezon végére pedig remélem, az ered-
mények folyamatos javulásáról számolnak 
majd be ügyfeleink. • 

Egy év távlatába visszatekintve azt hiszem,  
elmondhatom, hogy sok fontos lépést tettünk meg,  
jó csapattal, jó úton járunk.
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2014. május 2-9. – Balatonfüred, MKB Bank VK

Melges24 Európa Bajnokság

TARTALOM37

Az MKB Bank Melges24 Európa 
Bajnokság a magyar vitorlás sport egyik 
legjelentősebb nemzetközi eseménye volt 
a 2014-es szezonban, melyen 18 nemzet 62 
csapata vett részt. A versenyt vezető osztrák 
főrendező Gerd Schmiedleitner munkáját 
Litkey Farkas segítette, így sikerült kihasz-
nálni az olykor szeszélyes balatoni időjárás 
adta minden lehetőséget, és remek, válto-
zatos kontinensviadalt rendezni. A népes 
magyar rendező csapatot két atlantai olim-
pikonunk, Weöres Márta és Németh Enikő 
vezette. Kitűnő alaphangulatot teremtett 
a gördülékeny rendezés mellett a verseny-
zők és hajóik tökéletes elhelyezése az MKB 
Bank VK kikötőjében, illetve a vonzó parti 
hátteret nyújtó Balatonfüred város. 
Különös módon érvényesült a papírfor-
ma az MKB Bank Melges24 Európa-
bajnokságon a Balatonon: a világ- és 

Európa-bajnoki címet védő svájci Blue 
Moon csapat győzött. Ez önmagában nem 
lenne meglepő, ám a hajó sikerkormányo-
sa, Flavio Favini egy hónappal a rajt előtt 
egy balesetben súlyos sérüléseket szen-
vedett, így nem versenyezhetett. Helyét 

Mateo Ivaldi kétszeres olimpikon 470-es 
vitorlázó vette át, és hibátlanul helyette-
sítve Favinit ő is győzelemre vezette az 
ötfős csapatot. A versenyen részt vett az 
Európa Kupa sorozat első állomását nyerő 
Andrea Rachelli, illetve a 2013-as soroza-

Ruják István // fotó: pierrickcontin.fr

VIDEÓ
A versenyen készült összefoglaló videók

FOTÓK
A versenyen készült fotók – Pierrick Contin
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ton diadalmaskodó Riccardo Simoneschi 
csapatai is, ám mégsem ők, hanem egy 
harmadik olasz csapat szorongatta meg 
a Blue Moont: Matteo Balestrero hajója, 
a Giogi az utolsó pillanatig szorongat-
ta Ivaldiékat az aranyéremért folyó harc-
ban. Bronzérmes lett a legjobb magyar 
rajtszámmal futó hajó, a magyar bajnok 
Ian Ainslie által kormányzott Strange 
Brew, fedélzetén Adam Martinnal, 
Paul Wilcox-szal és Weöres Botonddal. 
Mindvégig az élmezőnyben az első tízen 
belül, vagy annak közelében voltak, meg-
nyerték a második futamot, és volt har-
madik helyük is a tízfutamos Európa-
bajnokságon. A kilencedik futamban egy 
11. hellyel biztosították be pozíciójukat, 

miután alaposan elverték az őket fenye-
gető Simoneschi csapatot. Az abszolút 
versenyben a legjobb tisztán magyar egy-
séget az FGF Sailing Teamet Bakóczy 
Róbert kormányozta a 25. helyre. A fia-
tal, húszéves átlagéletkorú csapat eredmé-
nyének értékét növeli, hogy ezt egy igen 
öreg, közel húszéves hajóval produkálták. 

Mögöttük az alkalmilag Melges24-be ült 
Czégai Péterék 29-ek lettek, míg Bujáky 
Attila csapata 30. – ők egyébként az ama-
tőrök 35 hajós mezőnyében a 13. helyen 
végeztek. 

Mind a tíz résztvevő magyar hajó jól 
küzdött, még a rutintalanabbak sem ját-
szottak alárendelt szerepet, és egy-egy 
futamon mindannyian megvillantot-

A Melges 24 osztályban 
külön értékelik az amatôr 
csapatok teljesítményét (az 
számíthat amatôr csapat-
nak, amelyben nincs olyan 
tag, aki valaha is fizetsé-
gért versenyzett volna)
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ták tehetségüket: Csoltó Ákosék páldául 
Ponente nevű hajójukkal a harmadik 
futamban elsőként értek célba.

A Melges 24 osztályban külön érté-
kelik az amatőr csapatok teljesítményét 
(az számíthat amatőr csapatnak, amely-
ben nincs olyan tag, aki valaha is fizet-
ségért versenyzett volna). Az Amatőrök 
között az abszolút sorrendben nyolcadik 
helyet elért észt csapat nyerte a Corinthian 
Európa-bajnoki címet a Lenny nevű hajó-
val. Kormányosuk, Tonu Toniste kétszeres 
470-es olimpiai bajnok a negyedik futam-
ban abszolút elsőségre is vezette Lennyt. 
Mögötte a dobogón dánok: Peter Warrer 
és Kris Houmann csapatai végeztek. A leg-

jobb magyar egység itt a Bujáky Attila 
vezette Hód lett: ők a 13. helyen végeztek. 

Az összetett győztes hajó taktiku-
sa, Gabrielle Benussi így nyilatkozott: 
„Egész héten keményen kellett küz-
denünk, hogy az eredménylista elején 
maradjunk, és megnyerhessük a ver-
senyt”. majd gratulált a Giogi csapatának 
akik egész héten keményen támadták 
őket, és végül egy fair és remek küzde-
lemben vívhatták meg a végső csatáju-
kat is. „Mindig is jó érzés bajnoknak 
lenni… a mai páros verseny az olasz csa-
pattal nagyon szoros volt, csak a legjobb 
teljesítmény lehetett elég, hogy előttük 
maradjunk.” Természetesen megemlítet-

ték a csapat eredeti kormányosát, Flavio 
Favini-t, remélve, hogy a következő nagy 
megmérettetésen már ott lehet velük. 
A Corinthian csoport nyertese, Tonu 
Toniste is nagyon boldog volt a győze-
lemmel, főleg, hogy ez már a harmadik 
neki az “amatőrök” között. „Nagyon 
trükkös volt a Balatonon vitorlázni. Az 
időjárási körülmények nehezek és kiszá-
míthatatlanok. Elégedettek vagyunk, 
hogy sikerült bebiztosítani a címet már 
az utolsó előtti futamban, de nagyon 
örülünk az összetett eredményünknek is. 
Minden nehézség ellenére egy nagyon jó 
és remekül megrendezett versenyen vitor-
lázhattunk itt Balatonfüreden.” •
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Az első Melges 24-es 2007-ben került 
a  Balatonra. Ezután rendkívül dinamikus 
fejlődés kezdődött: két év alatt sikerült telje-
síteni a Magyar Vitorlás Szövetség feltétele-
it, és a 2009-es sikeres flottabajnokság után 
2010-ben már magyar bajnokságot is ren-
dezhetett az osztály. Emellett már ekkor is 
külföldi versenyekre jártak a legjobb magyar 
csapatok.

A hajóosztály gyors hazai elterjedése nagy-
mértékben köszönhető a Litkey Árpád vezet-
te Team Proximo csapatnak, akik 2008-
ban egy rövid, intenzív felkészülés után az 
olaszországi világbajnokságon is elindul-
tak. Ismeretlenként érkeztek, ám rövidesen 
„magyar csodáról“ beszéltek a  versenyzők, 
hiszen a  magyar csapat, akiknek néhány 
héttel korábban még egyszerű hajókezelési 
tanácsokat adtak, bejutott az Arany csoport-
ba és végül a 28. helyen végzett a 114 hajós 
mezőnyben.

2010-ben a Virtus – Litkey vezetésével – 
részt vett az olaszországi Volvo Cup soro-
zat több versenyén, majd a Balti-tengeren 
Tallinnban rendezett világbajnokságra is 
elutaztak. A  Team Proximót Ian Ainslie 
vezette. Ekkor már amatőr magyar csa-
patok is kiléptek a  nemzetközi porond-
ra: Tallinnban például Nagy Zsolték és 
Vékony Istvánék is versenyeztek. A Team 
Proximo 18., a Virtus a 22. helyet szerez-

te meg a  18 országból érkezett 78 hajós 
mezőnyben. A magyar Melges 24 osztály 
14 hajót számlál, és 2013-ban már nem 
csak versenyzői révén került a nemzetkö-
zi vérkeringésbe. A Balatonra is felfigyel-
tek az új Melges 24 Európa Kupa soro-
zatot szervezők, és az öt versenyből álló 
European Sailing Series egyik állomásának 
választották.

A 2013-ban alapított európai kupasoro-
zat célja, hogy újabb minőségi lökést adjon 
a  versenyzői kedvnek azokban az európai 
országokban, ahol a hajótípus gyökeret vert, 
és további fejlődésére jó esély látszik. 

2013. áprilisában az MVM Balaton Melges 
24 Regattán 9 nemzet 25 hajója állt rajthoz. 
A remek szélben lefutott verseny az olasz Audi 
Team (kormányos Riccardo Simoneschi) 
fölényes győzelmét hozta. Az amatőrök ver-
senyét az osztrák Franz Urlesberger csapata 
nyerte. •

A verseny kapcsán a nemzetközi osztály törté-
nete utána a magyar mezônyt is bemutatjuk
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BME-MBA Kielzugvogel Európa Kupa
VIDEÓ
Összefoglaló videó

InFORMácIÓK
Magyar Kielzugvogel Szövetség&
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A papírformának megfelelően fölényes 
német győzelemmel zárult a május eleji 
BME-MBA Kielzugvogel Európa Kupa. 
A bázis természetesen a Velencei-tavi Yacht 
Klub Agárd volt, a versenyt pedig a feltö-
rekvő magyar osztályszövetség szervezte. 
Tizenegy hajó állt rajthoz pénteken a hat 
futamosra tervezett versenyen. Az abszo-
lút elsőséget Alfons és Christian Huber 
szerezte meg, a legjobb magyar – ugyan-
csak papírforma – a Belley László-Gombár 
Zoltán kettős lett.

Aki valaha is szervezett már versenyt, 
tudja, ha csak három hajó áll rajthoz, már 
az is vicces feladatok elé tudja állítani 
a szervezőket. A legnehezebb természete-
sen szponzort találni: a kielzugvogel mél-
tatlanul kevéssé ismert Magyarországon 
ahhoz, hogy a vitorlázásban amúgy ottho-
nosan mozgó támogatók beszálljanak egy 

minimális büdzséjű klubversenybe. Ezért is 
nagy köszönet a Műegyetemnek, akik név-
adó szponzorként elsőre kötélnek álltak. 

Három éve – az első ilyen alkalommal, 
igaz márciusban – elképesztően viharos 
időjárásunk volt: mindössze két futamot 
sikerült rendezni egy árboctöréssel és egy 
vízből mentéssel tarkítva, tavaly pedig – 
bár betegség miatt a német és osztrák ver-
senyzők távol maradtak – a télies időjárás 
miatt majdnem lefújtuk a versenyt, idén 
nagy izgalommal figyeltük az előrejelzése-
ket. Most sem voltak igazán biztatóak, de 
nem adtuk fel, és ez már többször bejött. 
A meteorológiai intézet a windfinderrel és 
a windguruval egybehangzóan péntekre 
még egészen jó időt ígért, szombatra vár-
ták az erős hidegfront érkezését, így az volt 
a terv, hogy pénteken addig vitorlázunk, 
ameddig az idő és az erőnk engedi. A két-

Hlavay Richárd (HUN34)
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napos versenyre összesen hat futamot ter-
veztünk. 

Május 2-án délelőtt 11.00-kor volt az első 
futam rajtja: a jó idő ellenére szinte senki 
sem volt a tavon, így a Nagytisztást teljes 
egészében birtokba vehettük. Keleti szélben 
vitorláztunk ki a kikötőből, napsütésben, 
huszonfokos melegben. Az első futamban 
még egészen élénk szélben vitorláztunk. Az 
erőviszonyok hamar tisztázódtak: gyakor-
latilag már a kikötőben állva nyilvánvaló 
volt, hogy a német és osztrák hajókkal leg-
feljebb két-három magyar verda veheti fel 
a versenyt. A külföldi gépek között is több 
huszonéves volt, de ezek egytől egyig igazi 
versenyhajók. A magyar mezőnyben ezzel 
szemben többségben vannak a klassziku-
sabb építésű, részben vagy teljes egészében 
fa kielerek. 

Az agárdi versenyt fölényesen nyerő 
Alfons és Christian Huber kettős – egyéb-
ként külön-külön hajókban versenyző apa 
és fia – a hatból öt futamot megnyert. 
Igaz, a Belley László-Gombár Zoltán páros 
többször a nyomukban járt, de nem tudtak 
eléjük kerülni egyetlen alkalommal sem. 

Az első napon volt egyébként minden: az 
első futamban sportos szél, a másodikban 
ácsorgás, a harmadikban pedig – miközben 
Velence és Dinnyés irányából is dörgött és 
villámlott már – erősödő szélben vitorlá-
zott a mezőny. 

Miután pénteken a vihar elől a harma-
dik futam után “kimenekültünk”, egé-
szen szombat hajnalig kellett várni a nagy 
esőre, de akkor aztán szakadt – félő volt, 
hogy elmossa a verseny folytatását, de 
nem így történt. A hideg front érkezését 
dél körülre várták a meteorológusok, ezért 
reggel kilenckor volt az első futam rajtja. 
Addigra a felhők is kicsit szétoszlottak, így 
szűrt napsütésben és sportos szélben vitor-
láztunk. A keleti megmaradt végig, ezért 
a Nagytisztáson hosszában tűzhette ki 
a pályát Sipi. Reméltük, hogy legalább két 
futam belefér – végül három is megvolt, 
és maradtunk volna még! Vigyorogva húz-
tunk ki a kikötőbe…

A németektől már vasárnap este meg-
érkeztek az első visszajelzések: bizto-
san jönnek 2015-ben is. Magyarország, 
a Velencei-tó felkerült a “zufisok” tér-

képére: akik itt jártak, elviszik a tó, az 
YKA és a magyar vitorlázók jó hírét, és 
jövőre talán még többen jönnek majd. 
Közben a magyar kielzugvogel osz-
tályszövetség is bővül: újabb hajókról 
tudunk, amelyek úton, vagy már valame-
lyik tóparti garázsban, műhelyben várják, 
hogy vízre tegyék őket – köztük komoly 
versenygépek és klasszikus fahajók is. •

1. alfons huber, christian huber; 
2. diederich gerd, diederich angelika; 
3. robert leitner, hubert Peka; 
4.  zeilinger helmut, szemenyei csaba / 

edit Peka;
5. belley lászló, gombár zoltán;
6.  visy gergely, sztankov attila /  

visy Márk;
7. berger Miklós, nagy andrás;
8. hlavay richárd, Filo zsófia;
9. szalontai ábel, szalontai lászló;

10. kollár Miklós, Puskás bendegúz;
11. horváth andrás, Majthényi gábor;
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2014. május 11. – Balatonfüred

Tolnay Kálmán László Emlékverseny

Teljes abszolút eredménylista
FOTÓK EREDMÉnYEK

TARTALOM43

Május közepén immár negyedik alkalom-
mal került megrendezésre a Balatonfüredi 
Yacht Club évadnyitó túraversenye, 
a Tolnay Kálmán László Emlékverseny. 
Idén 23 hajó állt rajthoz a kétszeres 
Olimpikon, többszörös magyar bajnok és 
Kékszalag győztes Tolnay Kálmán László 
emlékének szentelt versenyen. A regatta 
történetében először 3 katamarán is rajthoz 
állt, ezért az Igali Csilla által vezetett ver-
senyrendezőség szektoros rajtot rendelt el.

A meteorológia hidegfront érkezését jelez-
te előre, amely a verseny ideje alatt csu-

pán a szívó hatását fitogtatta: a rajtnál 
csupán 3,5 m/s-os keleti szél a verseny 
során tovább csökkent, így az eredeti-
leg Balatonfüred – Paloznak – Siófok – 
Balatonfüred – Tihany – Balatonfüred túra 
útvonal lerövidítésre került, és a csapatokat 
a siófoki bójaforduló után rögtön a bala-
tonfüredi célvonal várta. A versenyvezető 
döntése jónak bizonyult, mivel a várva várt 
szél csupán 4 óra után érkezett meg, hatal-
mas viharral és felhőszakadással.

Leggyorsabbnak a Nagy R. Attila kor-
mányozta Team Black Jack csapata bizo-

nyult Pénzes Botonddal, Petheö Tamással, 
Michaletzky Lucával és Tisoczky Ferenccel 
a fedélzeten, akik 1 óra 56 perc alatt telje-
sítették a rövidített távot. Második helyen 
a Király Zsolt irányította katamarán ért 
célba, Puskás Tamás, Sarina Róbert és 
Kurucz Róbert csapatösszetételben.

Élménybeszámoló a befutóról: „…a Team 
Black Jack SL33-asa ekkor kb. 500 méter-
re volt a céltól, míg a Király Zsoltiék által 
vezetett Ventilo katamarán ugyanennyivel 
mögöttük. A szél szinte teljesen elállt, ami-
kor a Black Jacknek hauzolnia kellett, de 

Fenyôfalvy Anett – ByC
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A rEgAttA történEté-
bEn Elôször 3 kAtA-
MArán is rAjtHoz 
állt, Ezért Az igAli 
CsillA áltAl vEzEtEtt 
vErsEnyrEndEzôség 
szEktoros rAjtot 
rEndElt El.
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annyira lelassult, hogy Zsoltiék kevesebb, 
mint 100 méterre megközelítették őket. 
Izgalmas lett a végjáték, mert Zsoltiék pont 
tudtak a befutóra menni, míg Rozsdáéknak 
még egyet kellett hauzolniuk, hogy befut-
hassanak, ami katamaránjukat nem gyorsí-
totta fel, de szerencséjükre pont jött egy kis 
szél, amivel meg tudták tartani első helyü-
ket a célig.”

Az abszolút kategória harmadik helyére 
az Anna cirkáló futott be. Csapattagok: 
Fehéri Gábor kormányos, Palkó Lajos, 
Gróf Róbert, Mauser Gábor, Boór 
Dániel.

A Yardstick I. kategória győztese a Ganz 
Danubius (Bajusz András, Spah Attila, Filó 
Mihály, Veres Ákos, Mohl Gergely (KIWI 
Drop SE), Sárközy András (Principessa), 

Tóth Hajnal, Kása Mihály (BYC), 2. helye-
zett a Lycka, 3. a Magnum lett. Yardstick 
II.-ben a Szirákó nyert (Jakab László, 
Csurgó László, Bazsó Gábor TVSK), 2. 
a Vivien, 3. a Szélvhajhász. Yardstick III.-
ban az első a Discovery (Horogh Gyula, 
Nagy Zsolt, Papp Attila (TVSK), Györi 
József (VVEB), 2. a Bolygó. Gratulálunk 
mindenkinek! •
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A túrA útvonAl lErövidítésrE kErült, A CsApAtokAt  
A siófoki bójAforduló után rögtön A bAlAtonfürEdi 
CélvonAl vártA. A vErsEnyvEzEtô döntésE jónAk  
bizonyult, MivEl A várvA várt szél Csupán 4 órA után 
érkEzEtt MEg, HAtAlMAs viHArrAl és fElHôszAkAdássAl.
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Rozsdáék 52 perc 16 másodperc alatt teljesítették 
a Füred-Alsóörs-Tihany-Füred távot

A Black Jack nyerte az IFOREX 
évadnyitó Nagydíjat

TARTALOM48

Az Évadnyitó nagyhajós versenyen 121 
hajó vett részt, amelyek az abszolút első-
ségért járó iForex Nagydíjért, valamint 17 
osztályban értékes díjakért versenyeztek, 
amelyeket szintén a verseny névadó támo-
gatója az iForex biztosított. A légvonalban 
27 kilométeres pálya útvonala Balatonfüred 
– Alsóörs – Tihany – Balatonfüred. 119-
en futottak be a célba, közülük egy hajót 
(Lillafüred) kizártak korai rajt miatt, ket-
ten pedig kiálltak.

A versenyen a rajtnál 12-15 csomós 
később gyengülő északi szél fújt, ami 
nagyon gyorssá tette a pályát, hiszen csak 
a Tihanytól Balatonfüredig tartó utolsó 

szakaszon kellett cirkálni. A leggyorsab-
bak természetesen a többtestűek voltak. Öt 
katamarán készült a rajtra, de végül csak 
négyen versenyeztek. Vándor Róberték ott 
voltak a rajt előtt új, a hírek szerint szár-
nyalásra képes katamaránjukkal, de műsza-
ki problémájuk akadt, és a vitorlájuk nem 
ment fel.

Rajt után egyetlen futtatott menetben 
mehettek a hajók az alsóörsi bójáig, amit 
bőszeles rohanás követett Tihany felé. 
Csak az utolsó szakaszon kellett cirkálni, 
de a szél nyugatiasodása miatt ez a kreuz is 
féloldalas lett, sok balcsapásos, kevés jobb-
csapásos menettel. 

Egy órával a rajt után a katamaránok befu-
tására a szél 7-10 csomósra gyengült, de aztán 
valamelyest visszafrissült, így mindenkinek 
élvezetes és gyors versenyben volt része. 

A rajt után előreszáguldó katamaránok 
egy-egy pöffben ijesztő pillanatokat pro-
dukáltak csapataiknak. Előbb a Gemini 
billegett jó ideig boruláshatáron, később 
a Black Jack állt szinte a tükrére. A leg-
nagyobb és leggyorsabb katamarán, 
a 33 lábas Black Jack a rajt után elhú-
zott a vetélytársaitól, de nagyon felhúzott 
a füredi part alá, amivel esélyt adott ellen-
feleinek. Ekkor nagyszerűen haladt délebb-
re egyenletesebb szélben a Kenguru Team 

Forrás: MVSZ

FOTÓK
Vitorlabontó Ünnepség és 
évadnyitó Vitorlás verseny
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NACRA F20-asa. Az ellenfeleknél jóval 
kisebb – tehát elvileg lassabb hajóval – tar-
tották a lépést. 

Alsóörsnél a Black Jack így is biztos első 
lehetett volna, csak a bóják kerülése közben 
túl sokat birkóztak a manőver végrehajtásá-
val, nagy íven kerültek, így Király Zsolték 
(Bati, Ventilo 28) és az F20-as Diószegi 
Zoltán kormányzásával előbb kezdhette az 
Alsóörs-Tihany szakaszt.

A félsziget közelében már nagy fölénnyel 
vezetett a 33 lábas fekete katamarán Nagy 

R. Attila kormányzásával. A második 
helyen még biztos előnnyel ekkor Király 
Zsolték fordultak, ám nyugatra húzva 
esélyt adtak a mögöttük a cirkálást a másik 
irányba kezdő Gemininek, amivel az utób-
bi élni tudott, és a versenyük szorossá vált. 

Az első helyen a Black Jack SL33-as 
futott be a célba, Nagy R. Attila alias 
Rozsda kormányzásával. Ők 52 perc, 
16 másodperc alatt teljesítették a pályát. 
A csúcssebességük 12 óra 27 perckor 20 
csomó volt, amit a Snewisport által felsze-

relt GPS rögzített, és különdíjat ért.
Mögöttük a nagy harcban a második 

helyért a Gemini Ventilo 28-es méterekkel 
előzte meg a korábban előrébb járó hasonló 
típusú (de nem ugyanolyan) Batit.  

A leggyorsabb egytestű hajó az ötödik 
helyen érkező Sirocco volt Czittel Lajos 
kormányzásával. A befutó szakaszon szép 
vitorlázással előzték az egymással nagy 
harcban lévő három Assót, illetve a szintén 
nagy versenyt vívó Hetvenes cirkálókat, az 
Annát és a Capellát. •
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2014. május 9-11. – Poznań, Lengyelország

Cadet Európa Kupa 1. forduló

Az előző évekhez hasonlóan idén is a len-
gyelországi Poznanban, a Kiekrz tavon 
került megrendezésre a Közép Európai 
Cadet Kupa (CECC) első fordulója. 

Mivel a tavalyival ellentétben idén sokkal 
korábban el tudtuk kezdeni a vízi munkát, 
nagyobb reményeket fűztem az idei sze-
repléshez – persze az is közrejátszott, hogy 
közben egy évvel érettebbek, komolyabbak 
és tapasztaltabbak is lettek kormányosaink. 

Kis hazánkban sajnos csak vergődik 
ez az osztály, pedig kiváló nevelő hajó, 
és nem elítélendő módon megfizethető 
árú is. Külföldön nagy népszerűségnek 
örvend, ezért az idei évben az idegenben 
levő versenyekre helyezzük a hangsúlyt. 
Idén az utazó csapat a Molnár Zsófi-
Barts Valér, Kálóczy Szebi-Szilassy Bori 
és a Horváth Balázs-Bánszky Botond egy-
ségek voltak. 

Pallay Tibor – THE

TARTALOM50
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Szerdai pakolás Tihanyban, de előtte még 
egy „szuper” vonta Csopakról, mivel vasár-
nap az időjárás nem tette lehetővé a haza-
vitorlázást. Este mindenki Budapesten 
aludt, reggel 8-kor vágtunk neki a túrának, 
amely eddig a legjobb esetben is minimum 
12 óráig tartott a lengyel városba. Remek 
időt futottunk 10,5 óra alatt abszolválva 
a 800 km-t – nagy részén autópálya nél-
kül… Lepakoltunk, hajóösszerakás, közben 
beneveztem a csapatot, motoros a vízen, 
minden készen! Elfoglaltuk a szállásun-
kat, és megvacsoráztunk, majd rövid meg-
beszélés után nyugovóra tértünk. Volt 

időnk kipihenni a fáradalmakat, hiszen 
rajt csak 11:30-kor volt. 53 egység sorako-
zott fel a rajtvonalon, és futott 4 futamot 
az első napon a kreuz-raum-raum-kreuz-
hátszél-kreuz pályán. A szél 12-20 csomó 
volt, az időjárás hűvös, barátságtalan, vál-
tozékony. A fiatalok többször is villantak: 
ilyen volt Molnár Zsófiék elsőként való 
bójavétele a második futamban, ami a cél-
ban is egy 3. helyet ért, majd mentek még 
egy 8. helyet is. Szebiék egy 5., egy 7. és 
egy 8. helyet mentek, amivel a nap végére 
a negyedik helyen álltak. Balázsék három 
10. körüli és egy figyelemre méltó 6. helyet 

vitorláztak, ám ez utóbbit egy óvással elvet-
tek tőlük sajnos a lengyelek. Szombaton 
megint változékony idő fogadott minket: 
volt minden, eső, napsütés, a 15-20 cso-
mós kezdeti szél pedig a végére lecsökkent 
8-10 csomóra. Ismét 4 futamot rendeztek 
– mint a Doxa óra, úgy pörögtek a futa-
mok, így délután 3 órára végeztünk a napi 
penzummal. Szebiék vezettek egy futam-
ban, de lefocizták őket a végére a 3. helyre, 
ám ezután szereztek egy 4. és egy 7. helyet 
is! Zsófiék a 2., 5., 7. helyeik mellé gyár-
tottak egy 16. kiesőt is. Balázsék két 11. 
mellé szereztek egy 17. és egy 18. helyet. 

TARTALOM51
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Összetettben ezzel Szebiék a 7. helyen áll-
tak (2 pontra a negyediktől), Zsófiék nyol-
cadikak, Balázsék serdülő másodikként 
a 14. helyen éjszakáztak, de nem volt esé-
lyük már az aranyra.

Vasárnapra az előrejelzéseknek megfele-
lően még erősebb szél volt: 16-24 csomó, 
kellemetlen rövid, hegyes hullámokkal, 
nagy pöffökkel. Az egy futam alatt min-
denki küzdött az elemekkel, de a rajt után 
sajnos rossz oldalt választva hamar elúsztak 
előrelépési esélyeink. Balázsék egy remek 
8. hellyel zártak, Szebiék a 10. helyen 
befutva őrizték meg 7. helyüket, míg 
Zsófiék 11. helyen értek célba, lecsúszva 
a 9. helyre a végelszámolásnál. 

Sommázva remekül helytállt maroknyi 
csapatunk ebben a rendkívül erős, lengyel 
menőkkel tűzdelt mezőnyben. Balázsék első 
nagy nemzetközi versenyükön rutin nélkül 
serdülőként a dobogó második fokára áll-
hattak, ami biztató a jövőt tekintve. 

A hazaút eseménytelen volt, de talán pont 
ezért értünk haza időben – újabb rekorddal, 
9 óra 40 perces idővel, esélyt adva a hétfői 
iskolai tanulmányok folytatásához… •

TARTALOM52
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Loano, Olaszország

érdi Mária Európa-bajnoki ezüstérmes

Érdi Mári, a Yacht Club Budapest ver-
senyzője ezüstérmet szerzett a lányok 
között a vasárnap véget ért ifjúsági Byte 
CII Európa-bajnokságon az olaszországi 
Loanóban.

Eszes Tamás, Mári edzője küldött beszá-
molót a helyszínről az utolsó napról:

„Szél hiányában parti halasztással kez-
dődött az Európa-bajnokság utolsó napja. 
12:30-kor a rendezőség kivitte a vízre 
a mezőnyt, amikor elkezdett leterjedni 
a szél, ám pár perc után úgy döntöttek, 
hogy inkább a parton halasztanak tovább. 
A szél frissült és kb. 10 csomósra erősödött, 
azonban a rendezők úgy döntöttek, hogy 
már nem mennek vissza, és az Európa-
bajnokság véget ért. Várható volt ez a dön-
tés, hiszen a Mári csupán egyetlen ponttal 
volt lemaradva a hazai vizeken versenyző 
olasz lánytól.”

Áprilisban a Garda-tavi világbajnokságon 
Mári éppen Albanót előzte meg az utolsó 
napi jobb teljesítményével.
Az Európa-bajnokság végeredménye 
6 futam alapján a lányoknál:

1. Carolina Albano – ITA
2. Érdi Mári – HUN
3. Pires De Lima Mafalda – POR 

Érdi Mária tavaly nyáron ült először Byte 
CII hajóba. Az Egyesült Államokban, 
Newportban női világbajnok lett, és első 
helyen kvalifikált a 2014 szeptemberében 
a kínai Nacsingban megrendezésre kerü-
lő Ifjúsági Olimpiára. Ősszel Európa-
bajnoki második lett, majd idén a Garda-
tavon bronzérmet szerzett a világbajnok-
ságon, ahol több futamban is műszaki 
hibák hátráltatták. Most Európa-bajnoki 
ezüstöt ért el. •

Forrás: MVSZ
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2014. május 24. – Balatonkenese

Mike Schmolling vezetésével a BMW hajója 
nyerte a III. dAT Gépjármû Regattát

Május végén került megrendezésre 
Kenesén a III. DAT Gépjármű Regatta. 
A verseny főtámogatója a DAT, fővédnö-
ke az Autós Nagykoalíció és a Gépjármű 
Importőrök Egyesülete volt.

A versenyre 26 csapat adta le a nevezé-
sét, közülük legtöbben a Nautic osztályban 
szerepeltek, ahol 9 hajó indult. A rende-
zők délután 2 órára hirdették meg a raj-
tot. Délelőtt komoly esőfelhők és záporok 
követték egymást, de délutánra kisütött 
a nap, és gyönyörű nyár fogadta a ver-
senyt. Az esőfelhőkkel a szél is elvonult. 
A Balatonon is szokatlan teljes szélcsend-
ben nagyon komoly szakmai tudás kell 
a versenyzéshez. A kisebb hajóknak ezek 
között a körülmények között esélyük sem 

Litkey Farkas
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&FOTÓK
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FOTÓK
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EREdMéNyEK
Abszolút 1-3:
BMW – Puro Contento (Mike schmolling, sváby 
tamás, sótonyi györgy, Péter van kol, gorka Márton)
Bálbett Autó – Bettus (kiss-bálint zsolt, szüts gábor, 
zsolnai attila, török István)
Ssangyung – Kétbalázs (szajkó balázs, nagy barbara, 
németh balázs)
Nautic osztály 1-3:
Bálbett Autó – Bettus
Po-CAR Autó – Kicsim (soponyai géza, böjthe richard, 
soponyai hunor)
EUROP ASSISTANCE – Fram (nagy albert, tamás réka, 
bodri szilvia, szintai balázs, Fajd balázs, bányai amír, 
kovács Márk, kalmár lászló)

KATEGÓRIA GYŐZTESEK:
0. kategória győztese: Ssangyung – Kétbalázs
1. kategória győztese: SAAB Cabrio – PATRONUS  
(bíró tamás, kovács tamás, bíró brigitta)
2. kategória győztese: Peugeot Autósziget – DOLCE 
VITA (sáfián lászló, Molnár Imre, Pomoti attila, 
gyenei gyöngyvér, cselami anett)
3. kategória győztese: Volvo – Picur (slezák andrás, 
hadházy zsuzsa, rákosi szilvi, Marosi ákos, Perge 
dávid)
4. kategória győztese: BMW – Puro Contento
5. kategória győztese: TEAM IVANICS – Ganz 
Danubius (bajusz andrás, thuránszky győző, jáger 
tamás, speer Walter, volosinovszki katalin, szatmári 
zoltán, neninger lászló, Pató lászló, gyulasi tibor, 
kovács zsolt)

volt. Az első hajó kicsit több mint négy 
órát vitorlázott. 

Nagyon érdekesen alakult a ver-
seny. A BMW hajója hamar élre állt, 
de végig szorosan a nyomában vitorlá-
zott a Kis Bálint-Zsolt vezette Bálbett 
Autó hajója. A hajók közötti sebessége 
különbséget ezen a versenyen egy hen-
dikep pályán kell lefutni. Amikor a két 
vezető hajó ide megérkezett, a BMW 
vezetett 50 méterrel, de a Bálbett Autó 
okosan taktikázva a hendikep pálya 
megválasztásával az utolsó körben már 
vezetett. Ekkor találkozott az Ivanics 
hajójával, a Ganz Danubius-szal, aki-
nek több kört kellett vitorláznia a hen-
dikep pályán, hiszen mindkettőjük-
nél nagyobb és gyorsabb hajó. Nos, 
a Ganz hatalmas vitorlája a legrosz-
szabbkor takarta be a Bálbett Autót, 
ezt a lehetőséget kihasználva a BMW 
az utolsó pillanatban visszavette a veze-
tést, és megnyerte a versenyt. Második 
a Bálbett Autó lett, harmadik helyre 
pedig a Ssangyong hajója, a Kétbalázs 
érkezett, akinek nem kellett bevitorláz-
ni a hendikep pályára. •
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Omega Kupa – chimsee, németország – 2014. május 2-4.

A magyar RAMAdA SAILING TEAM ismét 
jó eredménnyel zárt Bajorországban

Május elején rendezték az év első jelentős 
németországi Soling vitorlás versenyét, az 
Omega Kupát, a bajorországi Chimseen. 

A rendkívül hideg időben és forgoló-
dó szélviszonyok között lebonyolított 
5 futam alapján a magyar RAMADA 
Team (Wossala György, Németh Péter, 
Joó Kristóf) a negyedik helyet szerezte 
meg a 19 csapatot számláló mezőnyben. 
A másik magyar hajó, a Dr.Szűcs-Szűcs-
Gyulai egység a tizenhatodik helyen vég-
zett. A franciaországi Európa Bajnokságra 
készülő magyar RAMADA csapat eredmé-
nyének értékét növeli, hogy maguk mögé 
utasították a német világbajnok együttest, 
a Koch-Koch-Bornemann csapatot. •

Forrás: navysolution.hu
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A végeredmény (öt futam alapján):

1 GER-308 Karl Haist/Martin Zeileis/
Irene Haist

2 AUT-135 Florian Felzmann/Michael 
Felzmann/Margund Schuh

3 GER-323 Uwe Steingroß/Karsten 
Eller/Tim Giesecke

4 HUN-77 Georg Wossala/Kristof 
Joo/Peter Nemeth

5 GER-1 Roman Koch/Maxl Koch/
Georg Bornemann
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2014. május 22–25., Balatonföldvár

18 lábas szkiff Európai GP I. forduló

Májusban a Spartacus Vitorlás Egylet szer-
vezésében került megrendezésre a szezon 
első 18lábas szkiff Európai GrandPrix for-
dulója. Nyolc csapat érkezett hat ország-
ból (angol, dán, holland, német, svájci és 
magyar indulók). A versenyzők között volt 
a Bajor herceg is, akinek legénysége miatt 
sem kellett pironkodnia, hiszen a Porsche 
család sarja - hozzájuk Czeizel Balázs csat-
lakozott. A másik különlegesség a svájci 
csapat volt: ők egy német női kormányos-
sal és egy francia forehand-del indultak. 
Itt voltak természetesen az osztály nagy 
öregjei, a dán Clausen testvérek is (ezút-
tal dél- afrikai idegenlégióssal), és - töb-
bek között - egyetlen magyar indulóként 
a LibertySailing Team (Ujhelyi-Gáspár 
Miklós, Német Botond, Szépfy Zsombor 
felállással).

Csütörtök délután egykor – az első rajt 
idejére – a Balaton legszebb arcát mutatta 

30C és 12-15 csomós déli széllel. Mindenki 
nagy rigget szerelt, így a part felől érkező 
erős lökések nem könnyítették a csapatok 
dolgát.

 Az első futam rajtjánál picit elaludt 
a mezőny, ezt kihasználva a Liberty ST-vel 
rajt-cél győzelmet szereztünk. 

A második futam szoros csatákat hozott, 
itt mi aludtunk be a rajtnál, majd lassan 
felhoztuk magunkat a harmadik helyre, fél 
méterrel lemaradva a második helyről.  Ezt 
a futamot a dánok nyerték: Fleming ráér-
zett a déli szél minden rezdülésére, és nem 
hibázott. 

Erdélyi Béci nem volt rest, és elindítot-
ta a harmadik futamot is. Ebben a futam-
ban körről körre változott a sorrend az 
OriginalChia (DEN), a RemembertheDays 
(GER) és a Liberty ST (HUN) csapatok 
között. Az utolsó körben mi megállásra 
kényszerültünk, a végleges sorrend csak az 

Ujhelyi-Gáspár Miklós // LibertySailing Team

TARTALOM58

EREDMÉnY
A versenyen eredményei

FOTÓK
Elsô nap
Második nap
Cseropix képei

VERSENYEK · 18 lábas szkiff európai gP I. forduló

http://spartacus.hu/2983/
http://spartacus.hu/2983/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.621349297943036.1073741833.114912648586706&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.621881891223110.1073741834.114912648586706&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152106969632711.1073741835.139874622710&type=1
http://www.quantumsails.hu/


A végeredmény

1 OriginalChia (DEN)
2 Liberty ST (HUN)
3 RemembertheDays (GER)
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utolsó métereken dőlt el a dánok javára, 
második a Remember csapata, harmadik 
pedig az Angol TeamOMarine lett.

A második napon 11-kor elhaló keleti-
ben rajtolt el a mezőny. Csak két kör ment 
le, mikor megérkezett a várva várt déli szél. 
Erdélyi Béci természetesen érvénytelenítet-
te a futamot, megvárva míg az új szél leter-
jed, és elindulhat a túrafutam. A pálya egy 
Tihany kerülés volt földvári rajttal. Rövid 
kreuz után steuerboard-os bójavétel (volt 

szitu…), majd hosszú hátszél Sajkodra, 
innen át a Csövön, le Öreg Tihany elé, 
majd vissza Földvár elé a befutóba. Nagyon 
szép menet volt, 70 perc alatt teljesítet-
te a mezőny a pályát! Első helyen ismét az 
OriginalChia, második a Liberty ST, har-
madik a RemembertD csapata lett. Ez 
a futam az osztály szabályainak megfelelően 
kétszeres szorzóval számított.

A túra futam után még egy pályafutam 
került megrendezésre. A déli szél szép üte-

mesen forgott és frissült, így izgalmas futa-
mok voltak. Dán barátaink nem tudtak 
hibázni, mindkét futamot megnyerték, mi 
mindkétszer második helyen futottunk be, 
harmadik pedig a Bajor herceg csapata lett.

A szombat sajnos várakozással telt: a ziva-
taros időjárás nem adott esély egy normális 
pálya kitűzésére. Vasárnap is hasonló időre 
ébredtünk, így csak 11-ig várt a mezőny, 
majd díjkiosztó és indulhatott mindenki 
haza. •
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Mihálkovics Kupa
2014. május 24–25.

67 egység nevezett az idei Mihálkovics 
Kupára, ami ez alkalommal nem hozott sok 
szelet. A versenynek helyet adó ÁFI kikötő-
ben családias volt a hangulat, és mindenki-
nek jutott hely, aki hajóval érkezett.

A szombat viszont szomorúan kezdődött, 
hiszen hajnaltól kisebb nagyobb intenzi-
tással folyamatos eső áztatta a hajókat és 
legénységüket, ami csak reggel hagyott 
alább. Bár idő közben még a Nap is kisü-
tött, a 10 órakor rajtoló mezőny a Tihany 
rév – Szemes – Révfülöp pályát csak igen 
lassan, vagy egyáltalán nem tudta megten-
ni a 21 órás limitidőn belül.

Mivel a szervező kikötőben parti prog-
ramot nem rendeztek, ezért többen „haza” 
mentek a környező városokba és csak 

a másnap reggel 9 órás rajtnál jelentkeztek 
újra.

A reggeli friss délies szélben volt némi 
tülekedés a rajtnál, akadt, akit vissza is 
parancsoltak ismétlésre a szervezők. Ez 
a légmozgás azonban fokozatosan elcsen-
desedett, és csak a délutáni zivatarte-
vékenység hozott némi üdítő befújást. 
Vasárnap azért a legtöbb egység tudta 
teljesíteni a Tihany rév –Balatonakali – 
Balatonszemes távot a 17 órás limitidőn 
belül.

A szerencsések aztán hazafelé még meg 
tudták vitorlázni a beerősödő északkele-
ti szelet, a kevésbé szerencsések viszont 
bőrig áztak, csak hogy teljes legyen 
a hétvége… •

Szerzô: Szutor Ferenc  // Fotó: éder Bálint, Szutor Ferenc
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Generali Biztosítási és Bankár Kupa
2014. május 31-június 1., Balatonkenese

A világ és Európa-bajnok Wossala György 
nyerte a Generali Bankár Kupát 2014-ben.

A legnagyobb hagyományokra visszate-
kintő szakági regattát, a Generali Bankár 
Kupát immáron 18., míg a Generali 
Biztosítási Kupát 14. alkalommal szer-
vezték meg a Kenese Marina-Port Yacht 
kikötőben. 58 hajó és közel 500 biztosítá-
si és bankszakember szállt vízre a hétvé-
gén. Változatos és izgalmakban bővelke-
dő verseny zajlott, hiszen a győztes egy-
ség, a Lakáskassza Kékmadár nevű hajója 
a befutó előtt utasította maga mögé a végig 
szinte vezető Cellum-Cardnet Geronimo 
nevű Nauticot.

A két napos vitorlás regatta első nap-
ján a Generali Biztosítási Kupán három 
kategóriában – Nautic, 50-es cirkáló és 
Jeanneau – 40 egység több mint 400 ver-
senyzője állt rajthoz. Két pályafutamot kel-

lett teljesíteni a csapatoknak. Igazán élveze-
tes meccset vívtak az egységek, olykor szoros 
bójavétellel és befutóval. Dőltek a hajók, de 
mindenki biztonságban érezhette magát, 
mert minden hajó biztosítva volt!

A Nautic mezőnyben a Generali Budapest 
2-es egysége diadalmaskodott a Soponyai 
Géza kormányozta Apaccsal. Az 50-es cir-

kálók közül a Generali Dealer 2-es egysége 
bizonyult a legjobbnak a Kutics Krisztián 
kormányozta Tolvaj nevű cirkálóval. 
A Jeanneau-k mezőnyében a KÉK volt a nyerő 
Monga Dánielékkel, két első helyett gyűjtöttek 
be a Generali Biztosító 1-es csapatának.

Vasárnap a banki szakemberek egysé-
geivel bővült 58 hajóra a mezőny, így 

Forrás: Bankárkupa.hu
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csaknem 500 versenyző állt 6 kategóriá-
ban rajthoz a Balatonkenese-Balatonaliga 
két körös túraverseny rajtjánál. A kezde-
ti enyhe, 2-4 csomós északi szél a túrafu-
tam első körének a végére szépen frissült, 
és 8-10 csomós szélben szelték a hullámo-
kat a csapatok. A második körre már igen 
élénk északi szél fújt 18-20 csomós befújá-
sokkal. A negyedik kategóriában elrajtolt 
Nautic egységek közül szinte végig vezetett 
a Cellum-Cardnet Geronimo nevű egysége 
Medgyesi Csaba kormányzásával, a befutó 
előtt azonban a senior világbajnok Wossala 
Györgyék a Kékmadár nevű 30-as cirkáló-

val kiválóan hajráztak cél előtt, megelőzték 
a vezető egységet, és 17 másodperces előny-
nyel győztesként érkeztek célba. A Cellum-
Cardnet a Geronimoval is igazán remek 
teljesítményt nyújtott, és az összetett máso-
dik helyet szerezték meg, míg Soponyai 
Gézáék Apacs nevű hajója harmadik hely-
re hozta be a Generali Budapest 2-es csa-
patát. A Bankár Kupa alapító hajóosz-
tályának, a 70-es cirkálóknak a viadalát 
a BanKonzult nyerte.

 A Generali Biztosítási Kupa összetett 
versenyét a Bankár Kupa bronzérmes egy-
sége, az Apacs nyerte a Generali Budapest 

2-es csapatával. A második a Jeanneau 
flotta KÉK nevű egysége lett a Generali 
Budapest 1-es csapatával Móga Dániel kor-
mányzásával, míg a bronzérmes az 50-esek 
közül a Generali Dealer 2-es egysége lett 
a Tolvaj nevű cirkálóval Kutics Krisztián 
vezényletével. Köszönjük a támogatást 
a névadó támogató Generali Biztosítónak, 
a fővédnök Budapesti Értéktőzsdének, 
a főtámogató portfolio.hu-nak, valamint 
a többi támogatónak: Volvo, DAT, Equlior, 
Kenese Marina-Port, Hotel Marina-
Port, Cellum, Cardnet, Julius Meinl, 
Keramitalia. •
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Versenyélmények a Quantum Sails 
Hungary támogatásával
A Quantum cégcsoport elkötelezett a versenyek és a teljesítmény iránt: 
a versenyrovat támogatásával minél több érdekes és hasznos infor-
mációt, gyôzelmeket és sikereket, csodálatos képeket és videókat szeret-
nénk megosztani az olvasókkal a legkülönfélébb versenyekrôl, a legkül-
önfélébb hajóosztályokban – elsôként a TP52-esekrôl.
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A TP52 osztály
A TP52 hosszú úton jutott el Európába, 
mivel a tervezés célja az volt, hogy egy 
könnyű, nagy teljesítményű rohanógépet 
hozzanak létre a Transpac versenyre, amely 
Los Angeles-ből indul és Hawaii-on ér 
véget.

2005-ben a tulajdonosok egy csoportja 
úgy határozott, hogy új TP52-ket építe-
nek, mivel már nem érezték kielégítőnek 
a korábbi körülmények közötti versenyzést.

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően 
a TP52 a top egytestű inshore versenyhajó 
osztállyá vált a világon a legkiválóbb vitor-
lázókkal, elkötelezett tulajdonosokkal és 

csapatokkal. A könnyű, carbonból készült 
hajók kiemelkedő teljesítmény-tömeg ará-
nyukkal, erőteljes vitorlafelületeikkel és 
mély, karcsú tőkesúlyukkal továbbra is 
nagyon közel vannak egymáshoz teljesít-
mény tekintetében, és kivételes élményt 
nyújtanak a csapatoknak, akik élvezhetik 
az 52-esek fizikai és mentális kihívásait 
egyaránt. A hátszélben is rendszeresen jóval 
20 csomó feletti sebességre képes hajó osz-
tályra vonatkozó tervezési szabályok ele-
gendő szabadságot biztosítanak a tervezők-
nek, hogy megvalósítsák elképzeléseiket, 
így a folyamatos újítások, új ötletek újabb 
és újabb hajók építését ösztönzik: több 
mint 60 hajó épült már a flottában.

Lélegzetelállító felvételek 
készültek a Quantum Racing 
profi médiacsapatának 
közremûködésével, de a ver-
seny rendezôsége is kiváló 
összefoglalót készített az euró-
pai versenysorozat elsô regattá-
járól:

Hivatalos összefoglaló

Quantum Racing videók:
Rolex capri Sailing week 
Living the dream 
Start line 

További információk, videók:
52 Super Series 
Quantum – Racing
Quantum – Facebook
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Quantum Racing
A legnagyobb kihívást jelentő megméret-
tetések nélkülözhetetlenek a kiváló minő-
ségű vitorlák kifejlesztéséhez, mindemel-
lett lehetővé teszik, hogy az új technoló-
giákat és anyagokat olyan helyzetekben 
tegyék próbára, amelyek más körülmények 
között nem megvalósíthatóak. A Quantum 
Racing – a Quantum Sails Design Group 
professzionális versenycsapata -, egyedül-
álló platformot biztosít a versenyvitorlák 
fejlesztéséhez, teszteléséhez. A színfalak 
mögött pedig még egy csapat dolgozik: fel-
adatuk a versenycsapat támogatása. A hajó 
folyamatos felügyelete, a karbantartások 
elvégzése, a média és kommunikációs fel-
adatokat professzionális ellátása, mely utób-
binak köszönhetően mindig nagyszerű és 

egyedülálló felvételekkel igyekeznek a team 
versenyeit és eredményeit megosztani az 
érdeklődőkkel. A 2013-as 52 Super Series 
bajnok Quantum Racing az egyik legsike-
resebb csapat a TP52-es osztály történeté-
ben: 2008-ban, 2010-ben és 2011-ben is 
világbajnokok voltak.

Az 52 Super Series
Az 52 Super Series a valós idejű egytestű 
versenyek legmagasabb szintjét képviseli, 
miközben szabadságot biztosít az egyéni 
tervezési és technológiai ötletek megvalósí-
tására. A versenysorozatot 2012-ben alapí-
totta eltökélt TP52 tulajdonosok egy cso-
portja, azzal a céllal, hogy egy elit verseny-
teret biztosítsanak ezeknek a könnyű, telje-
sítményorientált hajóknak. A sorozat azóta 

is folyamatosan növekszik. Az 52 Super 
Series 2 versenysorozatból áll, amely a sze-
zon elején az Egyesült Államokban kezdő-
dik, majd májustól szeptemberig 4 regattá-
val folytatódik csodálatos európai helyszí-
neken.

Az 52 Super Series elindításának célja 
az volt, hogy tovább ösztönözze ennek az 
izgalmas hajóosztálynak a fejlődését, ami 
jól is sikerült: nem csak hogy évről évre 
újabb csapatok jelennek meg a versenyeken, 
de a flotta az új generációs 52-esek kifej-
lesztésének és bemutatásának küszöbén áll.

Az 52 super Series 4 európai etapját 
végigkövethetjük a Quantum Racing csa-
patával, melynek első versenye a Rolex 
Capri SailingWeek keretében május 20. és 
24. között zajlott Capri szigetén. •
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a 2014-15-ös volvo ocean race-re elsőként a 2012 augusztusában meg-
alakult tisztán női csapat kezdte meg a felkészülést – egy korábban vásá-
rolt volvo70-es után az egyes számú vo65-össel hónapok óta tréningeznek 
kanári-szigeteki bázisukon (lanzarote) és környékén. 

2014. április 24-én az atlanti-óceán túlpartját (newport, rhode Island, 
usa – táv: 3750 tengeri mérföld) vették célba, hogy hosszabb vitorlázás 
során is kipróbálják magukat. a létszám a megengedett 11 helyett 12 volt, 
lévén libby greenhalgh (gbr) is a fedélzeten tartózkodott – ő carolijn 
bouwer-rel osztja majd meg a navigátori szerepkört. a csapat 13 nap vitor-
lázás után május 8-án ért newport-ba, ahonnan 1 héttel később indultak 

vissza lanzarote-ba. a fedélzeti riporteri posztért még küzdelem zajlik, 
így május 15-től anna-lena elled (sWe) váltotta corinna halloran-t (usa). 
a visszafele út 12. napján a könnyebb szélviszonyok között a csapat részle-
tesen át tudta nézni a hajót, ekkor derült ki, hogy a testen kisebb strukturá-
lis probléma keletkezett, így lisszabont kihagyva Puerto calero felé vették 
az irányt. 

a csapat blogján csodás képek és részletes beszámolók mesélnek az óce-
áni szelekről, a vo-n élt mindennapokról, vizesről, éjjeliről, napfényesről, 
félelmetesről, hidegről, melegről, delfinekről és jéghegyekről 5600 mérföl-
dön és 2 × 2 héten át. •

LáTOgATNiVALó: teaM sca blog

 képek: teaM sca fotók

Női tekintetek
Forrás: vItorlás tudattágítás, teaM sca
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Verseny után 
találkozzunk 
a parton!

Bôvebb információ: Hotel Helikon – Pünkösdi Regatta Pünkösdi Regatta: Pünkösdi Regatta versenykiírás 

http://hotelhelikon.hu/punkosdi-regatta
http://porthole.hu/felkeszules/punkosdi-regatta-kiiras-8427/


erre eddig az volt a megoldás, hogy egy viszonylag könnyű önként jelent-
kezőt kiválasztott a csapat, és mire a szerencsés észbe kapott volna, 
már húzták is felfelé a beülőben. ezzel van azonban nem egy probléma. 
a beülő elég kényelmetlen, és egy félórás munka után komoly keringé-
si problémákat okozhat az alsóbb végtagokban. nem is túl stabil, hiszen 
ha mondjuk az árboc közepén kell dolgozni, akkor legalább 6-8 méterrel 
van felettünk a felfüggesztési pont, ilyen hosszú kötélen pedig már egész 
szép ingapályát lehet rajzolni az árboc körül.

árbocra fel!
Számtalan oka lehet annak, hogy fel kell menni az 
árbocra – hogy csak a klasszikusokat említsem:
- Géza, miért nem mér a széljelző?
- Mondtam, hogy még ne húzzátok a fallt!
- A fenébe, rövid a csáklya, nem érem el!
-  Mondtam, hogy cseréljük ki ezt a felhúzót az év ele-

jén, most te mész fel az új kötéllel!
- Tibi, bekapcsoltad az árbocfényt?
És nem részletezem tovább a pillanat romantikáját 
amikor kiderül, itt bizony mászás lesz…

szutor Ferenc
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a problémára a hajós történelem során persze több megoldás is született. 
a klasszikus schoonereken például kötéllétra vezetett az árbocra, aminek kor-
szerűbb megfelelői az egyenként kihajtható, előre rögzített „lépcsőfokok”. 
ezeknél mind egyszerűbb a most javasolt szerkezet!

a MasteP egy olyan eszköz, ami rögtön kettő, és olasz mérnökök mestermű-
ve: az árboc nútjába kell beakasztani egy-egy pedálszerű tárgyat egymás alá, 
melyek mozgólépcsőként viselkednek. a lényege az, hogy a sarok felemelésé-
vel az adott pedál kiold és le/fel mozgathatóvá válik, míg a testsúlyunk a másik 
pedálon nyugszik. a sarkunk lenyomásával rögzítjük a pedált amire így átter-
helve a testsúlyunkat a másik lábunkkal is el tudjuk végezni a műveletet. így 
leírva egyszerűnek tűnik ugyan, de azért a valóságban biztos így sem olyan 
nagy öröm a mászás…

vannak persze hátrányok is. a működésből fakadóan nem lehet például akkor 
használni a megoldást, ha fent van a nagyvitorla, hiszen ilyen esetben foglalt 
a nút – marad tehát a beülő. a mostanában oly elterjedt árbocba tekerős nagy-
vitorlák esetében sem egyértelmű a használhatóság, illetve a szintén korszerű-
nek számító „kocsis” profilokhoz is egyelőre csak ígérik a megfelelő pedálokat.

a videókat elnézve az sem lehet túl kellemes, hogy lábaink egymás alatt van-
nak, különböző magasságokban – tartósabb munkavégzés esetén tehát nem 
feltétlenül járunk jobban, mint egy jó beülőben. Persze a képeken és videókon 
látható, hogy aki mászik, azon bizony ott a a beülő és a biztosítókötél – a meg-
felelő pozícióba érve a felhúzó feszesre húzásával így stabilizálható a lelkes 
munkavégző.

Minden esetre a MasteP klasszikus árbocok esetében 5-16 mm közötti nút-
szélességig használható, és tagadhatatlan előnye hogy egy kis kötéltechniká-
val – azaz saját magunk biztosításával – egyedül jóval egyszerűbb így árbocra 
menni, mintha magunkat kellene felhúzni. •

Aki kedvet kapott a lépcsőzéshez, az alábbi olasz webshopból tudja 
megrendelni a 331,55 eurós terméket:
Hasznáálat közben (videó) Beüzemelés (videó)
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látom magam előtt a sok-sok milliós vitorláson feszítő don juan-t, aki már mindent, 
de tényleg MIndent megmutatott a nagy ő-nek: egész nap fürödtek a 15 m2-es für-
dőplatformról ugrálva, most meg kaviárt kínál fel pezsgővel, miközben a 600 négy-
zetméteres gennaker alatt autopilot viszi a hajót gyönyörű, meleg, nyári szellőben… 

de főhősünk érzi, hogy valami még mindig nem teljes a tökéletes vitorlázáshoz, 
valami még hiányzik, hogy végleg feloldódjon karjában a nagy ő.

a vitorlázó csak vár és vár: mert tudja, hogy akkor jön majd el az ő ideje, amikor 
lemegy a nap…

egyszer feljönnek tehát a csillagok, bevilágítja a telihold a balatont, így elérkezik 
a tökéletes pillanat, hogy rómeó előhúzza mindent ütő kártyáját, egy vérbeli hajós 
alap kiegészítőjét, ami nélkül nem élet az élet: a vIlágítós kulacsot!

júlia fejében ebben a pillanatban összekattannak a fogaskerekek: nappal süt 
a nap, látszik a víz a kulacsban – éjszaka azonban nem süt: helyette napelemes, 
akkumulátoros kulacstető világítja meg a vizet.

és júlia ekkor elájul.
rómeó pedig, akinek karjába hanyatlik, most már biztosan tudja, hogy nagyon 

megérte azt a 29.99 amerikai dollárt (alig 7.000 forintot) a világító kulacs, amit 
a www.davisnet.com-ról rendelt… •

csajozós
Sokat gondolkoztam rajta, mire lehet jó az alábbi, nem is szimplán hiányt, hanem sokkal inkább valódi ŰRT betöltő termék… Aztán rájöttem!

szutor Ferenc
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érthető módon ausztráliában komolyan foglalkoznak az ózonréteg és 
az uv sugárzás összefüggéseivel, illetve emberre gyakorolt hatásaival. 
így számították ki például, hogy az atmoszféra ózon tartalmának 1 szá-
zalékos csökkenése az uvb sugárzás 2 százalékos növekedéséhez vezet-
het. az ózonréteg kimerülésével évente több mint 36 000-rel magasabb 
lesz a kialakuló szemmegbetegedések száma, az uv sugárzás 1 százalé-
kos emelkedése pedig éves viszonylatban 26 000-rel növeli a pterygium 
(kúszóhályog) nevű szembetegségek számát ausztráliában. Persze nálunk 
nem ilyen rossz a helyzet, de azért érdemes tisztában lenni a növekvő 
kockázati tényezővel – már csak azért is, mert a vitorlázók és a síelők a leg-
veszélyeztetettebb csoportok közé tartoznak. amellett, hogy hosszú időn 
át vannak kitéve a napsugaraknak, ezek ráadásul nem csak felülről, hanem 
alulról visszatükröződve is elérik őket.

mit tehetünk?
a testünket védhetjük különböző ruhadarabokkal és krémekkel, de a sze-
münk védelmét egyedül a napszemüveg láthatja el. ezért nem mindegy, 
hogy milyen típust választunk.

jó hír, hogy a napszemüvegek manapság legtöbb esetben polikarbonát 
lencsével készülnek, ami anyagában elnyeli az uv sugarakat. ez viszont 
nem jelenti azt, hogy minden napszemüveg ilyen. a pár száz forintos, 
ismeretlen forrásból származó szemüvegek sokszor nem esnek át a szük-
séges ellenőrzéseken, és az uv védelmük sem megfelelő. ez pedig sokkal 
többet árt mint használ, hiszen a sötétítés hatására kitágul a pupilla, ami 
így még több roncsoló uv sugarat enged a szembe. ezzel tehát a testünk 
saját védelmét hatástalanítjuk.

aki nem biztos a dolgában, az az optikusoknál beméretheti a szemüve-
gét. aki pedig most tervezi a vásárlást, mindenképpen olyan napszem-
üveget válasszon, amin uv 400 vagy 100% uv felirat található, illetve ce 
minősítés.

bár extra védelmi szerepe nincs, vitorlázóknál hasznos lehet, ha pola-
rizált a lencse, hiszen ez a visszatükröződő fény egy részét is kiszűri, így 
nem annyira vakító a hullámokon megcsillanó napfény.

Akit bővebben érdekel, az a Wikipedia „napszemüveg” 
szócikkénél sok hasznos infót talál. •

Megvakulni rossz!
Egy csomó baj van a földünkkel: globális felmelegedés, a tengerek óceánok szennyezettsége és a növek-
vő UV sugárzás. Ami ránk vitorlázókra a legnagyobb veszélyt jelenti (ha az óceánokon utazó elhagyott 
konténereket nem vesszük ide), az a napsugárzás.

szutor Ferenc
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360 fokos Wc!
Mert nem mindegy, hogy elölről vagy hátulról közelítjük meg... Ismét űrtechnológia a hajón!

szutor Ferenc

A Termék weBLApjA

amikor megláttam ezt a terméket, egyből beugrott egy horvátországi charterezés emléke. 
hajónkon (melynek típusa most nem fontos) csak 1 db vizes helység kapott helyet. nem is lett 
volna ezzel semmi gond, ha az elektromos Wc egy szép napon, valahol Mali losinj magasságá-
ban nem vonult volna nyugdíjba. 

Persze nem jöttünk zavarba, hanem helyette apró darabokra szedtük a Wc-t még menetben. ez 
olyan nagyon nem volt kellemes, de akkor még azt hittük, csak valami belekerült a macerátorba, 
ami megakasztotta a szerkezetet. de nem. kikötés után már a markunkban vittük az ügydarabot 
a helyi marina szervizébe, ahol megállapították, hogy a motor öreg, vízköves, meg egyébként is 
vegyünk egy újat. nyilván komplett Wc-t, mert pont ilyen motor nincs, meg a bevétel is több, ha 
mindent kicserélünk. Persze mire eddig eljutottunk, már esélyünk sem volt a beszerzésre.

Másnap a szerelő bő félnapos munka után büszkén mutatta művét, ami egy 90 fokkal elforga-
tott Wc-volt. gyakorló jógások biztosan helyet tudtak volna foglalni az ülőkén úgy, hogy abból 
ne legyen baj, de mi inkább megkértük a közepesen lelkes szerelőt, hogy gondolja ezt át még 
egyszer.

este lett, mire minden a helyére került, így egy teljes napunk ráment a történetre.
akkor még nem tudtam, hogy néhány évvel később erre a problémára is lesz megoldás! 
a körbeforgatható ülőkével bármilyen pozícióban végezhetjük a dolgunkat.
hát kell ennél több?
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.06.01–06.01. triatlon ob és közép-európai kupa balatonfüred, www.vetri.hu
2014.06.01–08.31. siófoki nyári esték 2014 siófok, kálmán Imre szabadtéri színpad www.kulturkozpont-siofok.hu
2014.06.01–06.01. balatoni hajózási zrt. nyílt nap – road 

show
Fonyód, hajóállomás www.balatonihajozas.hu

2014.06.01–09.28. kultkikötő balatonföldvár, balatonföldvári szabadtéri 
színház

www.kultkikoto.hu 

2014.06.01–06.01. III. balaton kupa társastánc és 
Formációs minősítő verseny

Fonyód, Mátyás király gimnázium (hunyadi u.) www.fonyod.hu

2014.06.04–06.04. európai geoparkok hete – természetis-
mereti nap iskoláknak 

csopak, bfnP Igazgatóság parkja, Pele körút 
interaktív tanösvény

www.geopark.hu

2014.06.04–06.08. 15. harley-davidson open road Fest alsóörs, európa kemping www.openroadfest.hu 
2014.06.05–06.08. Pannónia Fesztivál/PaFe szántó, szántódpuszta, www.pannoniafesztival.hu
2014.06.06–06.09. balatoni szezonnyitó siófok, több helyszínen www.kulturkozpont-siofok.hu
2014.06.06–06.13. csillaghajó európa bajnokság balatonföldvár , kikötő spartacus.hu/
2014.06.06–06.08. 28. nemzetközi oFF road Fesztivál somogybabod , több helyszínen www.somogybabod.com 
2014.06.06–06.08. latinovits zoltán vers-és prózamondó 

találkozó
balatonszemes, latinovits zoltán Művelődési 
ház

latinovitsmvh.ucoz.hu

2014.06.07–06.08. tihanyi Pünkösdi Pálinka és 
hungarikum Fesztivál

tihany, tihany – visszhang-domb www.tihany.hu

2014.06.07–06.08. bortrIatlon rendezvénysorozat kere-
tében: kéknyelű túra

badacsony, badacsonyi borvidék pincéi www.badacsony.com

2014.06.07–06.09. korok Fesztiválja balatonfüred, kisfaludy színpad, tagore sétány www.reformkor.hu 
2014.06.07–06.07. sárkányhajó roadshow balatonfüred, vitorlás tér
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.06.07–06.09. Pünkösdi borpiknik csopak, csopaki strand www.csopak.hu
2014.06.07–06.09. várfesztivál szigliget, szigligeti vár www.szigliget.hu
2014.06.07–06.07. bivalynap kápolnapuszta, bivalyrezervátum www.bfnp.hu
2014.06.07–06.09. Pünkösdi szezonnyitó napok balatongyörök, balatongyörök parti sétány www.balatongyorok.hu
2014.06.07–06.08. Pünkösdi hétvége zalakaros, zalakaros, gyógyfürdő tér www.zalakaros.hu
2014.06.07–06.07. hársfavirág-ünnep és teaszüret balatonszepezd, rákóczi köz www.balatonszepezd.hu
2014.06.07–06.09. Pünkösdi vigasságok hévíz, deák tér www.heviz.hu
2014.06.07–06.07. strandsétány avató futóversennyel balatonakali, strand www.balatonakali.hu
2014.06.07–06.08. nemzetközi hobbi Foci turné vonyarcvashegy, vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2014.06.07–06.08. nemzetközi strandkézilabda torna vonyarcvashegy, vonyarcvashegy, lido strand www.vonyarcvashegy.hu
2014.06.07–06.08. Intersport keszthelyi kilométerek 

félmaraton, maraton, váltók
keszthely, Fő tér www.keszthelyikilometerek.hu

2014.06.07–06.07. Palace nyitóbuli siófok, Palace dance club, siófok- ezüstpart, 
vécsey károly utca 20.

www.palace.hu

2014.06.07–06.09. XI. tátorján Fesztivál balatonkenese, balatonkenese, kultúra háza www.hellobalaton.eu
2014.06.08–06.08. Falunap és gyermeknap ábrahámhegy , tűzoltópark www.abrahamhegy.hu
2014.06.08–06.08. hagyományőrző zöldágjárás nagyvázsony, településközpont www.nagyvazsony.hu
2014.06.08–06.08. Pünkösdi eljegyzés a szerelmesek kövé-

nél
badacsony,badacsonytomaj, badacsonytomaj 
bazalttemplom, badacsony dísztér, rózsakő, 
szegedy róza-ház

www.badacsony.com

2014.06.08–06.08. Pünkösdölő balatonföldvár, városszerte www.bgkh.hu
2014.06.09–06.09. Pünkösdikeszeg sütés badacsony, Mólópark www.badacsonyiprogramok.hu 
2014.06.13–06.15. III. balatonman triatlon Fesztivál balatonfüred, tagore sétány www.balatonman.hu
2014.06.13–06.15. valóra váltott egészség – gyógyuljon 

györökön!
balatongyörök, jüngling zoltán közösségi ház www.balatongyorok.hu

2014.06.13–06.15. történelmi jellegű íjászverseny 
a harcosok völgyében

szántódpuszta, szántódpuszta kulturális 
központ

www.onogur.org
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2014.06.13–06.13. holdfénytúra gyenesdiás, start: tourinform gyenesdiás www.gyenesdias.info.hu
2014.06.14–06.15. csopakra hangolva csopak, Fürdő utcai parkoló www.csopak.hu
2014.06.14–06.14. Földvár napja balatonföldvár, www.balatonfoldvar.hu
2014.06.14–06.15. Falusi íz-lelő balatonkenese, balatonkenese, kultúra háza www.hellobalaton.eu
2014.06.15–06.15. lovas kavalkád balatonalmádi, www.balaton-almadi.hu
2014.06.15–06.15. I love balaton 2X zamárdi, szabad strand (harcsa u.) http://ilovebalaton2x.hu/
2014.06.16–06.22. levendula Fesztivál tihany, belső-tó partja, Mádl Ferenc tér, 

batthyány utca
www.tihany.hu

2014.06.16–06.16. a patak lakói csopak, bfnPI székház www.bfnp.hu
2014.06.17–06.17. nemzeti Parkok hete: játékos foglalko-

zás családoknak a lóczy-barlangnál
balatonfüred, lóczy-barlang bejárata www.geopark.hu

2014.06.18–06.21. IX. térzene Fesztivál balatonföldvár , Fesztivál tér és jubileumi tér
2014.06.18–08.15. nyitott alkotóműhely: kézműves foglal-

kozás
Fonyód, Fonyódi Múzeum (bartók béla u. 3.) www.fonyod.hu

2014.06.19–06.22. balatoni hal- és borünnep balatonfüred, tagore sétány www.balatonfured.hu 
2014.06.19–06.22. surf beach Fesztivál balatonfűzfő, Föveny strand melletti terület www.beachfeszt.hu
2014.06.19–06.22. beach Fesztivál balatonfűzfő, Föveny strand mellett www.beachfeszt.hu
2014.06.20–06.20. lidérckedjünk – Múzeumok éjszakája kápolnapuszta, bivalyrezervátum www.bfnp.hu
2014.06.20–06.22. víztorony Fesztivál siófok, Fő tér www.kulturkozpont-siofok.hu
2014.06.20–06.22. a bor összehoz keszthelyen keszthely, Fő tér – sétáló utca www.balatonszinhaz.hu
2014.06.20–06.22. zamárdi v8-6. nemzetközi amerikai 

autós és tuning találkozó 
zamárdi, autós kemping (szent István út) www.balatontourist.hu

2014.06.20–06.23. angyalok és csavargók estéi hévíz, belváros www.heviz.hu
2014.06.21–06.28. gitárfesztivál balatonfüred, kisfaludy színpad, anna grand 

hotel
www.balatongitar.hu 

2014.06.21–06.22. balatoni hal-és borünnep csopak, csopaki strand www.csopak.hu
2014.06.21–06.21. olaszrizling éjszakája csopak, csopaki strand www.csopak.hu
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2014.06.21–06.21. lidérckedjünk! Múzeumok éjszakája keszthely, Fenékpuszta, vönöczky schnek jakab 

kutatóház
www.bfnp.hu

2014.06.21–07.06. levendula szedd Magad! tihany, tihanyi bekötőút mellett fekvő levendu-
la-ültetvény (gödrösi elágazó). 

www.bfnp.hu

2014.06.21–06.21. országos tűzoltóverseny balatongyörök, balatongyörök parti sétány www.balatongyorok.hu
2014.06.21–01.22. tour de zalakaros zalakaros, zalakaros, gyógyfürdő tér www.zalakaros.hu
2014.06.21–06.21. Múzeumok éjszakája keszthely, helikon kastélymúzeum kiállításai és 

parkja
www.helikonkastely.hu

2014.06.21–06.21. Múzeumok éjszakája keszthelyen keszthely, több helyszínen www.balatonszinhaz.hu
2014.06.21–09.20. „előre a szocializmus útján”- így éltünk 

a 70-es években című kiállítás
keszthely, balatoni Múzeum www.balatonimuzeum.hu

2014.06.21–06.21. körösi Papp kálmán (festő) évadnyitó-
kiállítása

balatonszepezd, bertha bulcsu közösségi ház, 
szegfű köz 1.

www.balatonszepezd.hu

2014.06.21–06.21. évadnyitó-balatonkoszorúzás balatonszepezd, központi strand www.balatonszepezd.hu
2014.06.21–06.21. Magyar úszás napja balatonfüred, tagore sétány, vitorlás tér www.balatonfured.hu
2014.06.21–06.21. kettes fogathajtó verseny balatonföldvár, Magaspart
2014.06.21–06.28. gasztro hét balatonakali, helyi éttermek www.balatonakali.hu
2014.06.21–06.21. szent Iván ünnep balatonakali, tájház, kossuth u. www.balatonakali.hu
2014.06.21–06.21. XIII. balaton kupa vonyarcvashegy, vonyarcvashegy www.vonyarcvashegy.hu
2014.06.21–06.21. „az ének iskolája” zamárdi, kossuth u. vége
2014.06.21–06.21. hársfesztivál balatonakarattya, kisfaludy sétány, rákóczi park www.hellobalaton.eu
2014.06.21–06.21. juniális a várhegyi széplátónál Fonyód, várhegyi széplátó www.fonyod.hu
2014.06.21–07.17. Pató károly grafikus kiállítása Fonyód, Fonyódi Múzeum (bartók béla u. 3.) www.fonyod.hu
2014.06.22–06.22. Fakanáltól nyenyeréig! tihany, levendula ház látogatóközpont, Major 

u. 67.
www.levendulahaz.eu
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2014.06.22–06.22. szent Mihály-dombi zenei esték – „a 

zene európai ünnepe” napján
vonyarcvashegy, szent Mihály-domb www.vonyarcvashegy.hu

2014.06.23–07.04. Fakanáltól nyenyeréig! tihany, levendula ház látogatóközpont, Major 
u. 67.

www.levendulahaz.eu

2014.06.23–07.04 levendula hetek tihany, tihany, levendula ház www.bfnp.hu; www.
levendulahaz.eu

2014.06.24–06.25 szent Iván éji időutazás zamárdi, zamárdi emlépkművek, emlékhelyek www.zamardi.hu
2014.06.24–06.24 csobánci szentivánéj , csobánc hegy www.csobancvar.hu
2014.06.24–06.24 XII. szent Iván-éji tűzgyújtás vonyarcvashegy, vonyarcvashegy, lido strand www.vonyarcvashegy.hu
2014.06.27–06.29 zenés nyárköszöntő balatonlelle, Móló-sétány, rendezvénypark muvhaz.balatonlelle.hu 
2014.06.27–06.27 resszer tamás grafikusművész kiállítá-

sának megnyitója
Fonyód, Feng shui galéria (szent István u. 82.) www.fonyodifengshuigaleria.hu

2014.06.27–06.29 v. római-kori vígasságok és nyitott pin-
cék napja

balatongyörök, jüngling zoltán közösségi ház – 
becehegyi pincék

www.balatongyorok.hu

2014.06.27–06.28 rétes és lakodalmas Fesztivál 
ábrahámhegyen

ábrahámhegy , sportpálya www.abrahamhegy.hu

2014.06.27–06.27 szezonnyitó tüzes esték balatonszárszó , tópart és szabadtéri színpad www.balatonszarszo.hu
2014.06.27–06.29 I. zamárdi Filmzene Fesztivál zamárdi, több helyszínen filmzenefesztival.hu
2014.06.27–06.29 Iv. vonyarcvashegyi kézműves sörök és 

házi ízek fesztiválja
vonyarcvashegy, vonyarcvashegy, kossuth utca www.vonyarcvashegy.hu

2014.06.28–06.28 XIII. népzene és néptáncest ábrahámhegy , sportpálya www.abrahamhegy.hu
2014.06.28–06.28 veterángép találkozó balatonlelle, kishegyi lovaspálya és balatonlelle 

város területén felvonulás
2014.06.28–06.28 rovarlesen herman ottó nyomán tihany, belső-tó www.bfnp.hu
2014.06.28–07.13 süss fel nap! három hétvégés családi 

rendezvénysorozat
gyenesdiás, több helyszínen www.gyenesdias.info.hu
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2014.06.28–06.28 szeg 1. szepezdi gasztronómiai napok 

körömpörköltfőzés
balatonszepezd, csónakház www.balatonszepezd.hu

2014.06.28–06.29 bahart regatta 5-6 futam balatonboglár, vitorláskikötő
2014.06.28–06.28 sport nap, süss fel nap! 1. hétvége gyenesdiás, sportpálya, balaton utca www.gyenesdias.info.hu
2014.06.28–06.28 szezonnyitó , gyümölcsöző nap balatonakali, kikötő , strand, www.balatonakali.hu
2014.06.28–06.29 nemzetközi strandkézilabda torna vonyarcvashegy, vonyarcvashegy, lido strand www.vonyarcvashegy.hu
2014.06.28–06.28 szezonnyitó balatonkenese, balatonkenese, alsóréti strand www.hellobalaton.eu
2014.06.29–08.10 lurkók, vitorlára! gyermek vitorláztatás zamárdi, bácskai utcai kikötő www.zamardi.hu
2014.06.29–06.29 XIX.. bernáth aurél tanítvány kiállítás ábrahámhegy , Művelődési ház, ábrahámhegy 

badacsonyi u. 13.
www.abrahamhegy.hu

2014.06.29–06.29 XvI. kishegyi lovasnapok fogathajtó 
versenyei 

balatonlelle, kishegyi lovaspálya (balatonlelle) 

2014.06.29–07.05 balatonfüredi Művészeti Fesztivál balatonfüred, kisfaludy színpad, anna grand 
hotel

www.balatonfured.hu
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