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(folytatás a 4. oldalon)

Sosem rejtettem véka alá, mennyire távol áll tôlem a páratlan 
évi „tradicionális” Kékszalag mutyizós, lobbizós, fékezett hab-
zású filozófiája. Pedig nincs ebben semmi különös: a verseny 
történetét végigkíséri a gyôzelmi esélyesek körének szûkítési 
szándéka. Mondhatnánk azt is: ettôl tradicionális! Hol a kül-

földieket, hol a Sztárokat, hol az Assót, hol a trapézosokat, a 
többtestûeket, vagy épp a szörföt tartják távol. Mindig követ-
kezetesen olyanokat, akik a legfrissebb technikai megoldások 
révén gyorsabbak voltak azoknál, akik valami fura elôjogot vin-
dikáltak maguknak a gyôzelem megszerzésére.  
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100% vitorlázás

 tartalom
Kékszalag-kihívók: ki mivel készül? Soponyai Géza, a 
hátrányos helyzetû jogkövetô; Király Zsolt, a kreatív tuner; 
Nagy Rozsda Attila, aki orrhosszal nyerné a Szalagot. 

asso 99 designed by Mvsz 

a porthole és a BCss közös Kékszalag-
fotópályázata: Kattints a tabletért! 

szövetségi ügyek júniusban. Bár az MVSZ Elnökségi 
ülésének tagjai nem fogadták kitörô örömmel, hogy 
olvasóinkat szinte élôben tájékoztassuk a meghozott 
döntésekrôl, ez nem tántorított el minket kötelességünknek 
érzett feladatunktól. Annál is inkább, mert több izgalmas ügy 
is terítékre került a Szövetségben. 

tengerre, magyar! Minden, amit a tengeri képzésekrôl és 
jogosítványokról tudni érdemes. 

Dragon oB tihanyban

egy póstás az orvosok között. A III. SurgiCare Orvos-
Gyógyszerész Kupa betétfutamaként kiírt Mackó Classis 
egy 25-ös jollérôl kapta a nevét, de minden klasszikus 
hajót szívesen látnak rajta. Így nem volt kérdéses, hogy a 
Póstásnak is ott a helye! 

a huncaté a fehér szalag

idôutazás finnel. Ha valaki most arról kezdene faggatni, 
mi az, ami ennyire vonzóvá teszi az osztályt, nehezen tudnám 
megválaszolni. 

Kieler Woche: magyar sikerek. Berecz Zsombor a 
Medal Race-ben! 

szörf oB, v. forduló: a Sika Vulkán Kupa. 

a raffica a rundumon: szerencsés szerencsétlenség. 

a Wild Joe az orC világbajnokságon 

vitorlázás a Csendes-óceánon: Panama-Ecuador-
Galapagos. A Panama-csatorna átlépése után Ecuador felé 
folytattuk utunkat. Az Egyenlítôi övben a vitorlázás nem túl 
egyszerû, mivel szinte nincs szél! 

Dolesch iván: emlékkép és egy emlékverseny. Egyre több 
verseny viseli  nagy elôdeink nevét, de vajon ismerjük-e a 
névadót, felsejlik-e az életmû megôrzendô emléke? 

30 éve történt: magyarok a ’81-es Kalóz EB-n a Fertô 
tavon. 

Megáll az ész és visszanéz! Kihajózás széllel szemben és 
üzemképtelen motorral – egy szerencsétlen eset tanulságai. 

találkozó nemcsak jolléknak. Június utolsó hétvégéjén 
rendezték meg az I. Jolle Találkozót Balatonszéplakon, az 
Ezüstpart kikötôben. 

Júliusi programok a Balaton körül
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2010-ben a nyílt Szalagra komoly nemzetközi érdeklôdés mutat-
kozott, olyan hajók és világbajnok hajósok jelentek meg a ver-
senyen, akiket eleddig jószerivel csak az Eurosport közvetítése-
iben láthattunk. A Balaton is adásba került, jó hírét víve csodás 
tavunknak, legnagyobb versenyünknek. Nem volt meglepô, hogy 
a sportág korifeusai komolyan foglalkoztak a Kékszalag kétéven-
kénti buta korlátjának felszabadításával, és általa a külföldiek 
érdeklôdésének fenntartásával.
A végsô döntés mégsem volt váratlan, jól illeszkedik a korábbiak-
hoz: 2011-ben és 2013-ban még esélyt adunk annak a maximum 
5 hajónak, akik a furfangos technikai feltételek között gyôzni tud-
hatnak majd. A trapézosoknak, többtestûeknek, a nem kellôen 
kreatívaknak coki.
Nem kellôen kreatívaknak? Igen, egy jó ötlettel bizony felül 

(folytatás az 1. oldalról)

Nagy médiaérdeklôdés kísérte a Fekete 
Laci által szabadalmaztatott összecsuk
ható szárnyvitorla bemutatkozását a 
Médiacontact Avatar árbocán. Nem 
kevesebbet állítottatok, mint hogy a cél az 
idei Kékszalag megnyerése. Itt vagyunk a 
Fehér Szalag után, ahol a hajón a hagyo
mányos szoft vitorlát láthattuk. Változott a 
koncepció?
Nem egészen! Nem maradt idônk arra, 
hogy a szárnyat különbözô szelekben 
tesztelhessük, ezért úgy döntöttünk, 
hogy ezen a megmérettetésen még nem 
teszem próbára, bár ott lesz a mezôny-
ben egy 70-es cirkáló árbocán. Ezt a 
hajót – az Irokézt – Litkey Bence vitte 
volna Fekete Laci és Szeremley Laci 
közremûködésével. „Apuka” hirtelen 
távozása is megnehezíti a merevszárny 

megismerését, mielôbbi bemutatkozását 
a versenyeken, de semmiképp nem 
adjuk fel! A hajó tulajdonosa, Pajor Zsolt 

önzetlen segítségével újabb lehetôséget 
kaptunk a szárny tulajdonságainak 
kiismerésére, és ezt a lehetôséget sem 
fogjuk elszalasztani.
Figyeltünk a Fehér Szalagon. Nem nagyon 
izzasztottad meg az álliberás ellenfeleket. 
Nincs ok az aggodalomra. Komoly tech-
nikai problémákkal küzdöttünk, mely-
eket a Szalagig ki fogunk küszöbölni. 
Konkrétan: a szárnyvitorla kocsijai 
deformálták az árboc nutját, és amikor a 
puha vitorla kocsijait behúztuk, azok sor-
ban sérültek, lehetetlenné téve a reffelést 
és az elsô él állítását.
Tehát akkor most orrhosszabbítás, far
plasztika és körbekeretezés következik?
Szó sincs róla. Ezt a hajót erre a kiírásra 
építettem, nem vagyok hajlandó változ-
tatni rajta. Még egy észrevétel: a Porthole 

finoman, de azt érzékelteti, hogy az a 
néhány hajó, amelyik nyerési eséllyel 
indul a tradicionális Szalagon, komolyan 

lobbizott a szabályok meg-
változtatása ellen. A magam 
részérôl határozottan kijelen-
tem, hogy semmit nem léptem 
ebben az ügyben. Bár én is 
híve vagyok a nyílt Kékszalag 
ideának, ezt a hajót a páratlan 
évekre érvényes szabályok 
szerint terveztettem és építet-
tem, és sajnálnám, ha egy 
váratlan döntés esélytelenné 

tette volna. 
Mégis azt gondoljuk, hogy a nyerésre 
esélyes hajók – beleértve a Médiacontact 
Avatart is – nem tekinthetôk tradicionális
nak.
Na, akkor nem sok hajó lenne az. A két 
75-ös cirkáló gyönyörû klasszikus formája 
ellenére karbon árbocot, rod merevítést, 
kevlár és dynema kötélzetet visel. Hol a 
határ? Játszhatunk a gondolattal, hogy 
mit tekinthetünk tradicionálisnak, de 
valójában ezt nem lehet felülrôl eldönteni. 
A jövô az önszervezôdô közösségeké, 
akik majd kitalálják, milyen alapon 
versenyeznek. Legyen az egy OD osztály 
a maga szigorú paramétereivel, vagy 
egy korszak eredeti állapotú, vagy ahhoz 
hasonló hajói valamilyen elônyszámítás 
alapján.

Soponyai Géza 
a hátrányos helyzetû jogkövetô

kékszalag 2011 » A rovatot támogatja:
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lehet írni a szabályalkotók szándékát, és igen komoly mérték-
ben növelhetjük amúgy sem lassú „tradicionális” rohanógépünk 
sebességpotenciálját.
Amikor 2007-ben a Lisa a Kékszalagra alaposan kiszélesedett, a 
versenytársak vért hánytak, mert már nem maradt idô a válasz-
lépések megtételére. Ráadásul az a hajó, mely a forgalomba 
helyezés során még 3 méter mély, 800 kg-os kílt viselt, lényege-
sen könnyebb, rövid kíllel állt ki a Szalagra. És ezzel nem is volt 
egyedül. Volt némi halovány kísérlet a hatósági dokumentálás 
hitelességének megkérdôjelezésére, de aki Farkyt ismeri, tudhat-
ja, hogy ilyen piti banánhéjon nem fog elcsúszni. Nyert is simán.
Most, 2011-ben a trapézaitól megfosztott Principessa lépett a 
Lisa nyomdokaiba, de ôk, tovább feszítve a húrt, még szélesebb 
úszómûvet produkáltak. A szabályok megkötik a hossz-széles-
ség arányt, tehát ha szélesebb hajót akarunk, akkor annak hosz-
szabbnak is kell lennie! A Princsi 2.0 egy fixált orrsudár és némi 
farplasztika révén 16 méteresre nyúlt, így a „legálisan” megszé-
lesült hajón a legénység nyomatéka trapéz nélkül is kiszolgálja a 
rig igényeit. Az új konstrukció villantott is egyet a Fehér Szalagon, 
bemutatva a trendit az ellenfeleknek. Nem tudom, taktikailag 
helyes volt-e az idôzítés, mert ily módon a versenytársaknak is 
marad még ideje a cselekvésre. 
Az olcsóbb megoldás a hajó ilyetén legalitásának 
megkérdôjelezése lenne, de erre nem tennék nagy tétet, mivel 
a Lisa-féle facelift körüli felháborodás sem változtatott az ered-
ményen. Ráadásul egy ilyen vitába olyanok is bekeveredné-
nek, akiknek nincs sok keresnivalójuk a napon (értsd: vaj a 
fejen...). A jogászkodók szerint ezek a rohanógépek eleve nem 
kaphatnának hatósági jóváhagyást, mivel megfelelô súlyú és 
mélységû tôkesúly híján nem állnak vissza, ráadásul a kis-

hajós besorolásnak is ellentmond a 12 fô feletti létszám. De 
nem Magyarországon! Ezek a „tradicionális” hajók ugyanis 
többnyire rendelkeznek hatósági felmentéssel, azzal az indok-
kal, hogy kizárólag versenyeken és edzéseken használhatóak 
mentômotoros kísérettel. Nesze neked tradíció!
Mi a megoldás? Fel kell venni a kesztyût: orrsudarat kitolni, kere-
tet burkolni, és megküzdeni az ellenféllel, ezekkel a génmódosí-
tott Liberákkal. És persze még mindig nagyobb gyôzelmi esé-

A Sponsor Wanted is a fékezett 
Kékszalag szabályrendszerére épült. 
Születésekor a Sopi-féle testet tekin-

tette alapnak, de komoly módosításokkal, és elsôsorban 
súlytakarékossággal indult csatába. A Raffica rigje kis szélben 
komoly hajtóerônek bizonyult. Bár ideális szélviszonyok nem 
segítették a csapatot, heroikus küzdelmük a technikával beírta 
a hajót a balatoni legendák aranykönyvébe. Idén komoly, 
de kevésbé látványos változtatások történtek elsôsorban 
a vízvonal alatti részeken, félô azonban, hogy mindez nem 
lesz elegendô ahhoz, hogy a Principessa által megjelenített 
kihívás nak megfeleljenek. 
A Fehér Szalagon a Lisa csúnyán lenyomott benneteket, nem 
is beszélve a Princsi hihetetlen tempójáról, már amíg képesek 
voltak a hajót versenyben tartani. Úgy tûnt, hogy a befutóra 
az eléggé „szárnyaszegett” Sopihajó is rátok jött. Mi lesz a 
Kékszalagon?
Nincs para, a rendes vitorlázatunkat kissé megviselte a 
Rundum, ezért a tartalék cuccal nem is lehettünk tigrisek. 
A Principessa valóban feladta a leckét, nincs kizárva, hogy 
nekünk is lépnünk kell. A Raffica keretei rendelkezésünkre áll-
nak, így könnyen integrálhatjuk azokat egy hosszított hajóba. 
Meg tudjátok oldani, hogy a hatósági elôírásoknak is megfelel
jen a hajó?
Ezzel eddig sem volt gond. De ezen felül fel fogjuk szerelni 
a kétsoros korlátot is, hogy kifele is szabályosan lóghasson 
a legénység. Reméljük, ez a kötelezô tartozék az ellenfelek 
hajójáról sem fog hiányozni.

Király Zsolt  
a kreatív tuner

Bár bírjuk Farky ígéretét is, hogy beszámol a 
terveirôl a Szalag kapcsán, de érthetô okok 
miatt lapzártánkig nem érkeztek meg válaszai.

Litkey 
Farkas  
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lyekkel, mint ha az Extrém 40-eseket, vagy valami billenôsúlyos 
mozgóballasztos eszközt engednének a pályára. 
Áll a parton néhány komoly kinézetû katamarán. Mi lenne, ha alá-
juk tennénk egy jó hosszú gerincet, és mint egytestû, tradicioná-
lis kiülôs elindulnánk a Szalagon? Még nem késô! 
A mezônyben közben meg ott sertepertél még 5-600 hajó, anél-
kül, hogy a leghalványabb esélyük lenne a gyôzelemre. ôk min-
den évben itt vannak, leróják körüket, élvezik a napnyugtát, küz-
denek az árvaszúnyogokkal, fáradt-kialvatlan szemekkel nézik 
a felkelô napot, talán még a közös vacsoráról is lemaradnak. A 
gyôztesek ebbôl semmit sem észlelnek, jó szélben még nap-
nyugta elôtt befutnak, és egyébként is: a taktikai mûszerek telje-
sen lekötik figyelmüket.             gerô andrás

A Fehér Szalagon némi elônnyel éri el a Principessa a kenesei 
bóját, majd láthatóan technikai problémákkal küzdve leszerel, és 
egy szál fokkal hazatér.
A hajó gyors, de borzalmasan néz ki. Mi történt a versenyen?
Semmi különös, a szél ereje, a hullámzás átlépte azt a szintet, amit 
egy ilyen hajóval biztonsággal még meg tudunk vitorlázni. A két ref 
sem kurtított eleget a vitorlázaton, így meghoztam a döntést: nem 
kockáztatjuk a hajó épségét, kiállunk a versenybôl.
A Princsi egyike volt a Balaton legszebb Liberáinak. Nem akarok 
udvariatlan lenni, de ezekkel az átalakításokkal szörnyû látványt nyújt. 
Ugye még be lesz fejezve?
Kezdjük azzal, hogy ez a hajó már nem Libera. Két évvel ezelôtt mi 
nem vettünk részt az akkori tókerülôn. Ám idén tavasszal áttekintet-
tük sporttársaink korábbi ötleteit, és eldöntöttük, mi is alkalmazzuk 
a már bevált és elfogadott lépéseket. Király Zsoltitól a libera-dundi-
asítást lestük el, Farkastól a tervezôi, kivitelezôi csapatot. Majd az 
átalakítások annak a szabályrendszernek a keretein belül készültek, 
melyet a Kékszalag páratlan évi kiírása elôír.  A terveket benyújtot-
tuk az MVSZ Technikai Bizottságához, melyet a bizottság vezetôje 
rendben talált, és aláírásával hitelesített. Ezt követôen megkötöttük 
támogatóinkkal a megállapodást, ami komoly pénzügyi kockázatot 
is magában rejt, ha a vállalásainkat nem tudnánk teljesíteni. A hajót 
újravizsgáztattuk, és ennek megfelelôen módosítottuk a hajólevelét, 
és kötöttük meg a biztosítását. Tehát az átalakítás be is van fejezve.
Akkor nem lesz egyszerû a visszaalakítás...
Nem lesz visszaalakítás! A Principessával Liberaként már nem 
fogunk többé versenyezni, de ha a körülmények indokolják, 2013-
ban ismét levesszük a polcról. Ez a hajó kifejezetten a Kékszalag 
versenyére épült, az idevonatkozó szabályoknak megfelelôen.  Igen, 
valóban kissé sután néz ki, de ha az eredményes szerepléshez ez 
kell, akkor ezzel az eszközzel fogunk versenyezni. 

Világért sem szeretnénk felülbírálni a Technikai Bizottság állásfogla
lását, de ha igaz az, hogy a fixált bugsprit beszámít a hajóhosszba, 
akkor mitôl 18 lábas a legendás ausztrál rohanógép a ménkû hosszú 
szálinggal erôsített orrsudarával? 
Azt nem tudom, nem vagyok szakértô. De azt ugye senki nem gon-
dolja, hogy egy ilyen átalakításba úgy vágnánk bele, hogy nin   csenek 
meg az elôzetes hozzájárulások, szükséges dokumentációk?
Ha többé nem indultok Liberán, akkor mivel fogtok versenyezni?
Ha terveim megvalósulnak, a jövôben a páros éves Kékszalagon 
többtestû hajóval fogunk küzdeni az összetett elsô helyért.

Nagy Rozsda Attila  
aki orrhosszal szeretné nyerni a Kékszalagot
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Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a 
korszerû hajók indulását lehetôvé tevô 
nyílt Kékszalag-koncepció ellenzôinek 

érdekérvényesítô ereje legyûri a verseny 
jövôjét egyértelmûen meghatározó érdemi 
változtatásokat, akkor a legfôbb érv a Szövet-
ség hitelességének védelme volt. 
Nyilván az azóta eltelt idô alatt tudatosod-
hatott, hogy a nehezen indokolható tradici-
onális Kékszalag-versenyek azon túl, hogy 
tisztességtelen elônyt biztosítanak a fura 
elôírásokba betuszkolható egyáltalán nem 
tradicionális rohanógépek számára, lehetet-
lenné teszik a 2010-ben örvendetesen nagy 
hazai és nemzetközi médiafigyelmet, vala-
mint a külföldi résztvevôk jelenlétének fenn-
tartását.
Az Assók indulásának engedélyezése jól jel-
lemzi azt a döntési mechanizmust, melyet jog-
gal illet az átgondolatlanság vádja.
A Magyar Vitorlás Szövetség Elnökségének jú-
nius 7-én hozott 6. számú határozata értelmé-
ben a 43. Kékszalag Telekom Nagydíjon  Asso 
99 típusú hajókkal is lehet versenyezni. A hatá-
rozat szövege:
„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az 
Asso99 Osztályszövetség 43. Kékszalag in-
dulási feltételeivel kapcsolatos kérvénye alap-
ján hozzájárul, hogy az Asso hajóosztály hajói, 

a standard 6 fô helyett 8 fô elôírt létszámmal, 
trapéz használata nélkül indulhassanak a ver-
senyen, amennyiben a hajólevélben elôírt le-
génység száma ezt lehetôvé teszi.”
E határozat alapján módosítani kell a Ver-
senykiírást is. A páratlan években (még idén 
és 2013-ban) érvényes korlátozó rendelkezé-
sek tiltják – többek között – a trapéz használa-
tát. A kiírásban az is szerepel, hogy: „Egy hajó-
levélhez egy felmérési bizonylat tartozhat, így 
értelemszerûen trapézos osztályhajó külön, 
trapéz nélküli bizonylattal nem rendelkezhet és 
nem indulhat.” 
Ez a kitétel tiltja a trapézos hajók indulását, 
még ha le is szerelik róla a trapéz-felszere-
léseket. Kivételt a szabály eddig csak a 25-
ös és 30-as Jolle hajóknak adott, mondván, 
azok eredetileg nem trapézos hajók voltak.

A trapézosra tervezett hajók kitiltása elsô-
sorban az Assóval versenyzôket sújtotta. Így 
most kibôvített legénységgel rajthoz állhatnak.
Mi ezzel a baj? Talán nincs helye az Assóknak 
a Kékszalagon?
De igen! Ott kéne lenniük, de nem így! Ez egy 
nemzetközi versenyosztály, melynek elôírásai 
szigorúan meghatározzák a legénység létszá-
mát, összsúlyát és felszerelésének használa-
tát. Nyolc fôvel sehol a világon nem versenyez-
tek Assón, nincsenek tapasztalatok a hajó biz-
tonságával, viselkedésével kapcsolatban. A 
súlyhatár betartásával csak max. 65 kg átlag-
súlyú legénységet vihetne. A korábbi években 
a lekopasztott Liberák hajólevelet is váltottak, 
mely alapján a közlekedési hatóság – osz-
tozva a felelôsségen – bizonylatolta az átépí-
tett hajók közlekedési alkalmasságát. Ha jól 
értem a határozatot, a Szövetség hozzájárult, 
hogy az Assók elindulhassanak, ha el tudják 
intézni, hogy a hajólevélben 8 fô szerepeljen. 
Az osztály elôírásai így érvénytelenné váltak, 
tehát akár át is lehet építeni a hajókat, orrsuda-
rasra, gennakeresre, kódzérósra, szárnyvitor-
lásra, bármire. Mindezt csak azért, nehogy a 
Kékszalag indulóinak létszáma jelentôs csök-
kenést mutasson, mert az nem venné jól ki 
magát.

gerô andrás
 

Mennyi Az Annyi?

ASSO 99 designed by MVSZ
Igen nehéz az MVSZ határozatai mögé valami jól kiszámítható és következetes koncepciót vizionálni. 

Az még nem lenne baj, hogy parciális érdekek sokszor felülírják a szervezet valódi küldetését, de 

amikor a döntések jogszerûsége is megkérdôjelezhetô, az már hitelességi kérdéseket is felvet.

Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy az MVSZ – módosítva korábbi határozatát – 
új döntést hozott: az Assók immár 7 fôs legénységgel is indulatnak a 2011-es 
Kékszalagon. Természetesen nem mint osztályhajók. Az Assókat csak abszolútban 
értékelik majd, ami érdekes helyzetet teremt. Így ugyanis nem kötik ôket az osztály-
elôírások: jöhetnek a három méteres lándzsák, a gigantikus vitorlák… Persze ezek a 
hajók így sem igazán esélyesek Kékszalag-gyôzelemre, ezért lényegében mindegy 
is, hogy mit csinálnak. De ha csupán egy plusz fô az ára a trapéz nélküli indulásnak, 
akkor némi fantáziával ezt a szabályt – mint precedenst – a többi trapézos osztályra 
is ki lehetne terjeszteni…
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Bár mindannyian szeretünk gyönyörködni a profi fotósok gondosan beállított, csodaszép képeiben, mi 
kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a Ti nézôpontotokból milyen lesz a Kékszalag. A porthole és a BCss kö-
zös fotópályázatán bárki részt vehet, aki a versenyt illetve az ahhoz kapcsolódó eseményeket megörökí-

ti mobilkészülékével, és megosztja azt a közösséggel. És ahogy a fotósok, úgy a „zsûri” sem profi: a képeket 
a porthole facebook-oldalán jelenítjük meg, és a legnépszerûbb, azaz a legtöbb lájkot kapó képek készítôi vihetik 
majd el az értékes nyereményeket. 
Az elsô helyezett egy fujitsu Q550-ös tablettel lesz gazdagabb, a második díj egy digitális fényképezôgép, míg a 
harmadik legjobb egy fotótanfolyamon fejlesztheti tovább képességeit. A tíz legnépszerûbb kép készítôje pe-
dig egy Porthole Klubkártyát is zsebre tehet majd. 
Ha szeretnél részt venni a játékban, nem kell mást tenned, mint elôkapni a kütyüdet, elkészíteni a fényképet 
és elküldeni emailben a foto@porthole.hu-ra.  A képeket – lehetôségeinkhez mérten – folyamatosan töltjük fel a 
Porthole Facebookos albumaiba, hogy aztán bárki számára lájkolhatók és megoszthatók legyenek. 
A játék a helyszíni nevezéssel csaknem egy idôben, július 13-án szerdán délben indul, és a díjkiosztó ünnepség-
gel, ill. az azt követô vacsorával, azaz július 16-án, szombaton éjfélkor zárul. Ezt követôen már nem fogadunk to-
vábbi képeket, de július 20-a szerda délig még van lehetôség a fotók áttekintésére s a kedvencek értékelésére 
és népszerûsítésére a Facebookon. Ekkor összesítjük az eredményeket, a gyôzteseket pedig a legrövidebb 
idôn belül értesítjük.
A Porthole és a BCSS közös fotópályázatán bárki részt vehet, nemcsak a hivatalos Kékszalag indulók – készíthetsz 
képeket kísérô- vagy nézôhajóból, vagy akár a partról is. Egy személy több fotót is küldhet, az egyetlen meg-
kötés, azon túl, hogy a kép témájával kapcsolódjon a Kékszalaghoz, az, hogy ne sértse a jó ízlés határait. 
szóval kattints, klikkelj, 
oszd meg és lájkolj a tabletért!

Kékszalag Fotópályázat – 
kattints a tabletért!

kékszalag 2011 » A rovatot támogatja:
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Aminap a Jeanneau-hajókat for-
galmazó Adex fôvárosi irodájában 
találkoztam Káli Csabával, a cég 
ügyvezetôjével, aki  lelkesen ismer-
tette a gyár legújabb modelljeit. A 
beszélgetés során a szokásos szá-
mítógépes demonstráció ezúttal 
elmaradt, Csaba a kezembe nyo-
mott egy Ipad-et és azzal illusztrálta 
mondanivalóját. Lenyûgözött a be-
mutató, de leginkább az Apple új 
eszközének hihetetlen sokoldalúsá-
ga volt az, ami elkápráztatott. Mint 
kiderült, Csaba másik vállalkozása  
Apple-termékeket forgalmaz, így 
nem csoda, hogy hamarosan ösz-
szekötöttük a kellemest a hasznos-
sal, és az Apple-termékek hajós al-
kalmazása került terítékre.
Az okostelefonok elterjedésével 
egyre több gyártó törekszik arra, 

hogy alkalmazásait ne csak a mé-
regdrága, erre a célra készült esz-
közökre fejlessze, hanem a zseb-
ben hordható, s bármikor rendel-
kezésre álló telefonokra is. Ennek 
egyik változata az Apple iPhone/
iPad-ra a NAVIONICS által készített 
GPS-térkép szoftver. A program a 
cég által forgalmazott vektoros tér-
képi adatbázist használja (ezt hasz-
náljuk pl. a Raymarine térképplotte-
rekben) az átnézeti térképektôl egé-
szen a minden részletet tartalma-
zó nagyfelbontású pl. kikötôi térké-
pekig. Ezeket a hajózási térképe-
ket kombinálni lehet az internetrôl 
letöltött olyan alkalmazásokkal, 
mint pl. a GoogleMap. Az eszkö-
zünkben lévô GPS segítségével 
egyszerû navigációs feladatokat 
tudunk meg  oldani. Összeállítha-

tunk egy útvonalat, melyet végigha-
józunk, látjuk sebességünket, irá-
nyunkat, mérni tudunk távolságot 
és irányt. Igény szerint rögzíti útvo-
nalunkat. Kereshetünk adatbázisá-
ban (kikötôk, világítótornyok, ben-
zinkutak...).
De talán a legizgalmasabb és a 

leglátványosabb, hogy lekérhetjük 
az aktuális és várható széladatokat, 
melyet grafikus formában, térképre 
vetítve 3 napra, elôzetesen 3 órás 
bontásban kapunk meg. A prog-
ram kezelése nagyon egyszerû, 
bárki pár perces próbálgatás után 
tudja kezelni. Az alaphasználathoz 
nincs szükség internetkapcsolatra, 
csak extra kívánság esetén, mint pl. 
mûholdképek, széltérképek alkal-
mazásánál.
A program letölthetô az Apple 
Store-ból (verzió függvényében: 
9.99–39.99 EUR közötti áron). 
Egy meglévô, komoly navigáci-
ós rendszer mellé tartalékként is 
jól jön, különösen akkor, ha nincs 
külsô display a cockpitban. A Ba-
latonon önmagában is jó szolgála-
tot tesz.

Bôvebb információ: 
Káli Csaba, cskali@remac.hu

Navigációs térképek iPhone/iPad-ra
felkészülés
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Új szövetségi kapitány
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége tu-
domásul vette a szövetségi kapitányi posztra 
kiírt pályázat bírálóbizottságának javaslatát. 
Felkéri a fôtitkárt, hogy a jelöltekkel a pályá-
zat eredményeként feltüntetett sorrendben, 
elsôként Litkey Árpáddal mihamarabb kezd-
je meg a szerzôdéskötés folyamatát. 
A határozatot 3 tartózkodás, 7 igen, 0 nem 
szavazat mellett elfogadta az elnökség. 

A tartózkodás kérdésében némi zavar tá-
madt. Wossala György szerint a Szpari elnö-
ke – szemben a küldött elnökségi tag Ignácz 
Károllyal – támogatja az új szövetségi kapi-
tány személyét, de a Szparit képviselô el-
nökségi tag továbbra sem szavazza meg 
a jelöltet. Ellene sem szavaz, ahogy a BYC 
képviselôje is tartózkodott. Sigmond András 

korábbi szövetségi kapitány munkájával kap-
csolatban voltak megfogalmazott kritikák, így 
vele „más típusú megállapodást” köt a Szö-
vetség.

Új élsport- és utánpótlás-koncepció
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a mai 
nappal életbe lépteti a „Javaslat – az MVSZ 
élsport- és utánpótlás-rendszere 2011” címû 
dokumentumot. Egyben minden korábbi, az 
élsportra és utánpótlásra vonatkozó támoga-
tási rendszert hatályon kívül helyez. 
A határozatot  1 tartózkodás,  6 igen,  0 nem 
szavazat mellett elfogadta az elnökség.  
A témáról már több alkalommal cikkeztünk. 
Miután korábban mind az Utánpótlás, mind 
az Olimpiai és Élsport Bizottság bedobta a 
törülközôt az érdekellentétek és szakmai vi
ták kiélezôdése nyomán, a helyzet finoman 
szólva sem volt megnyugtató. Az új felállás 
most tisztázhatja a viszonyokat – kérdés per
sze, hogy annak idôzítése és szakmai tartal
ma mennyire segíti majd ténylegesen a meg
kezdett munkát. 

alapszabály-módosítás
A Magyar Vitorlás Szövetség Elnöke 2011. ok-
tóber hónap késôbb meghatározandó napjá-
ra „Alapszabály-módosító közgyûlés” össze-
hívását rendeli el.
A határozatot  0 tartózkodás,  8 igen,  1 nem 
szavazat mellett elfogadta az elnökség. 

Kékszalag 2011
A rendezô Stromboly Event Kft. képviselôjének 
elôadása meggyôzte az elnökséget, amely 

„üdvözölte” a professzionális szervezést és 
prezentációt. Mint megtudtuk, a kommuniká-
cióban kevesebb lesz a celebritás, és sokkal 
inkább a Balaton értékeire, a vitorlázás ünne-
pére helyezik a hangsúlyt.

vii. MtNB 
A Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság ren-
dezési feltételeinek változása miatt a rendezô 
Bednár Tibor a megállapodott 2 millió forint 
helyett csak 500 ezer forintot fizetne ki kérel-
me szerint. (Az idei versenyen 3 helyett, csak 
1 tengeri bajnoki cím kerülne kiosztásra, ezért 
az üzleti feltételek megváltoztak.) A felajánlott 
500 000 forintot az elnökség nem fogadja el. 
Az összeget 1 millió forintban határozná meg.
A határozatot  1 tartózkodás,  5 igen mellett 
elfogadta az elnökség. 

Megyei szövetségek felvétele
A Magyar Vitorlás Szövetség Elnöksége elfo-
gadja a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség 
2011. április 11-i keltezésû és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Vitorlás Szövetség 2011. 
április 26-i keltezésû nyilvántartásba vételi ké-
relmét, egyben felkéri a titkárságot, hogy az 
érintett szövetségek regisztrációba vételét te-
gye meg.  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a felvé-
telt.

a Manökenrôl
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 
Manöken nevû hajó 30-as cirkálóként történô 
elismerése ügyében az alábbi határozatot 
hozza: 

ezt történt Az elnöKségin

Szövetségi ügyek júniusban
Bár az MVSZ Elnökségi ülésének tagjai nem fogadták kitörô örömmel, hogy olvasóinkat 

szinte élôben tájékoztassuk a meghozott döntésekrôl, ez nem tántorított el minket 

kötelességünknek érzett feladatunktól. Annál is inkább, mert több izgalmas ügy is terítékre került a 

Szövetségben. Bár az ülés érdemi munkája némi késéssel kezdôdött meg a kellô számú elnökségi 

tag hiányában, végül összejött a határozatképesség, és több fontos döntés is megszületett.

»MVSZ elnökségi ülés 12  »Balatonon Kívüli Vizterületek Bizottsága 13  »Nemzetközi hajósvizsgák 14  »Könyvajánló 16 

litkey árpád
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A MVSZ elnökségének megítélése szerint a 
fenti technikai kérdésben nem a Magyar Vi-
torlás Szövetség elnöksége az illetékes, ezért 
felkéri a Technikai Bizottságot és a Jogi bi-
zottságot, hogy a korábban benyújtott doku-
mentumok figyelembevételével 30 napon be-
lül hozza meg végsô állásfoglalását, amelyrôl 
tájékoztassa az illetékes hajóosztályt és az 
Elnökséget.  

Wossala György részérôl olyan javaslat ér-
kezett, hogy mindkét fél számára elfogadha-
tó (akár külföldi, pl. svéd) felmérô véleményét 
kérjék ki.
Az ügyben határozat nem született.
(Az ügyrôl hamarosan részletesebben is ol
vashattok a Porthole hasábjain.)

assók a Kékszalagon
Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövet-
ség elnöksége az Asso99 Osztályszövetség 
43. Kékszalag indulási feltételeivel kapcsola-
tos kérvénye alapján hozzájárul, hogy az Asso 
hajóosztály a standard 6 fô helyett 8 fô elôírt 
létszámmal, trapéz használata nélkül indul-
hasson a versenyen, amennyiben a hajólevél-
ben elôírt legénység száma ezt lehetôvé teszi. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a javas-
latot.
(Kommentárunkat lásd az Asso99 designed 
by MVSZ c. cikkünkben!)

gerevich ösztöndíj
Napirenden kívül tárgyalja az Elnökség a 
Gerevich ösztöndíj elosztásáról szóló javas-
latot. 
Berecz Zsombor 100 000 Ft/hó
Pál Gaszton 80 000 Ft/hó
Hirschler Richárd 20 000 Ft/hó
Beliczay Márton 30 000 Ft/hó 
Héjj Viktória 40 000 Ft/hó
Karé Réka 30 000 Ft/hó 
1 tartózkodás, és 6 igen szavazat mellett az 
Elnökség elfogadta a javaslatot.        sz.f., g.a.

A program célja, hogy a vitorlássportért tenni akaró kisebb kö-
zösségek olyan külsô szakmai és anyagi segítséghez jussa-
nak, amellyel a sportág fejlôdését hatékonyabban mozdíthatják 

elôbbre az adott régióban. 
Az igénybe vehetô segítség lényegében három területre összponto-
sít: 1. szakmai segítség, 2. technikai támogatás, 3. anyagi támogatás.
A szakmai segítség keretein belül a szövetség elsôsorban az érintett 
vízterületeken megrendezendô versenyek színvonalát kívánja javíta-
ni, egyrészt közvetlenül, delegált versenyrendezôk és versenybírók ál-
tal, másrészt közvetve, helyben megrendezett szakmai továbbkép-
zéseken keresztül. A delegálás a területi szövetségek igénye alapján, 
az MVSZ Versenybíró Bizottságánál és a Versenyrendezô Bizottság-
nál idôben történô bejelentés alapján történik. Ennek megfelelôen évi 
egy alkalommal megfelelô végzettségû és gyakorlattal rendelkezô ver-
senybíró és versenyrendezô delegálására kerülhet sor, melynek költsé-
geit az MVSZ állja. A versenybírók és versenyrendezôk delegálását és 
az ahhoz kapcsolódó feladatokat a Versenyrendezô, illetve a Verseny-
bíró Bizottság végzi. 
A bizottság továbbá – igény esetén – segítséget nyújt a ranglista-verse-

nyek rendezési jogának megszerzéséhez s elvégzi az ehhez kapcso-
lódó egyeztetések koordinálását az Edzôbizottságnál és a hajóosztá-
lyok vezetôségénél.
A Magyar Vitorlás Szövetség a területi szövetségek sportszakmai te-
vékenységéhez szükséges eszközök beszerzésében segítséget kíván 

vitorlázás A végeKen

MVSZ a Balatonon túl…
A Magyar Vitorlás Szövetség történetében elôször programszerû támogatást kíván nyújtani a kisebb 

vízterületeken mûködô vitorlásközösségeknek. A 2010-ben megalakított Balatonon Kívüli Vízterületek 

Bizottsága – hatékonyan együttmûködve a Versenyrendezô és a Versenybíró Bizottsággal – az áprilisi 

elnökségi ülés során tárta programját az MVSZ elnöksége elé, amely azt egyhangúlag elfogadta és 

támogatta. 
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Elsôként a magyar kedvtelési célú 
tengeri vizsga- és képzési rendszert 
veszem górcsô alá, amelyet az ere-

deti szándék szerint az angol vizsgarend-
szer alapján állítottak össze. Minden tengeri 
vizsga feltétele elôször is a belvízi képesítés, 
az akkreditált képzésben való részvétel és a 
gyakorlat igazolása. Táblázatos formában ez 
így néz ki:

Három akkreditált iskola van Magyaror-
szágon. A Deckpartneré csak a IV. osztá-
lyú képzésre terjed ki. A Yachtakadémia az 
összes elméleti és gyakorlati képzést nyújt-
ja, valamint a ROC-ot, azaz a Korlátozott 
rádiókezelôi vizsgát. A G.S. Poseidon szin-
tén minden képzést biztosít, beleértve a 
GOC-ot azaz a Korlátlan Rádiókezelôi Bi-
zonyítványt is.
Igen magas szintû, bár nem a legkorszerûbb 

elméleti tudást kell a vizsgán prezentálni – 
az általam elvégzett tanfolyam tematikája is 
ehhez igazodott. Cserében viszont az  ar-
chaikus hajós szakma romantikus szépsé-
ge formálódott ki estérôl estére. Többéves 
késéssel került ki a követelményekbôl a ré-
ges-rég megszüntetett rádiónavigáció,  és 
csökkent 80-ról 55-65 órára a tanfolyami 
órák száma.

Az elektronikus navigáció témakör  beható-
an foglalkozott a radarral – ami legritkább 
esetben található meg 50 láb alatti charter-
hajón –, ellenben elég elnagyoltan a GPS-
szel és ennek térképes megjelenítésével, a 
chartplotterrel.  Pedig ha fortélyait megfej-
tettük, rendkívül egyszerûvé teszi a navigá-
ciót. Persze csak ha mûködik: nem kell ah-
hoz háború, hogy zavar legyen az adás-
ban; elég csak egy lemerült akkumulátor 

vagy egy elkorrodált csatlakozó, és újra a 
hagyományos eszközökre, a megszerzett 
tudásunkra leszünk utalva.
Azonban a sok információ közt elveszni lát-
tam a lényeget. Úgy is mondhatnám, túl-
terhelt agyunkból néha pont a fontos infor-
máció csordul túl: már a 12 mérföldes vizs-
gán tudni kell, hogy milyen színû dobozban 
dobja le a mentôhelikopter a takarókat és a 

szextánst, ellenben meghûlt bennem a vér 
szembesülvén a ténnyel, hogy magyar pa-
pírral rendelkezô hajóstársam nem isme-
ri fel a kardinális bójákat. Vizsgázott cso-
portunk  tapasztalata: utoljára az államvizs-
gámra tanultunk ennyit, a vizsgáztatóink 
hozzáállását pedig Franz Kafka tudná mél-
tóan kidomborítani.
További neuralgikus pont az elôírt rádi-
ós vizsga (ROC és GOC), ami teljes mér-

neMzetKözi hAjósvizsgáK

Tengerre, magyar!
Munkám során rendszeresen van alkalmam beszélgetni tengerre készülôdô magyar sporttársaimmal, és 

hallottam szidni és dicsérni több képzési rendszert. Megpróbáltam hát összeszedni az információkat és 

tapasztalatokat a felmerülô lehetôségekrôl.

nyújtani oly módon, hogy a MVSZ által valamilyen okból már nem hasz-
nált, de funkcionálisan még megfelelô eszközöket igény esetén átad-
ja, illetve új eszközök beszerzése esetén felajánlja kapcsolat- és ked-
vezményrendszerét.
Az anyagi támogatást az MVSZ pályázati rendszer formájában valósít-
ja meg. A pályázati alap összege 750 000 Ft, amely évente várhatóan 
a KSH által közzétett fogyasztói árindex százalékos értékével növek-
szik. A pályázati kiírás hamarosan letölthetô lesz a Magyar Vitorlás Szö-
vetség honlapjáról. A pályázat elbírálásánál az értékelési szempontok 
között szerepel a vitorlázás népszerûsítésére tett törekvések, az ifjú-
ságnevelés terén kifejtett tevékenység és a versenysport fejlôdésének 
elômozdítása az adott régióban.          schneider istván

Kategória érvényesség korlátozása elméleti tanfolyam gyakorlati hajózás Kiegészítô feltételek

iv     3 tmf 24 ó   150 tmf Belvízi vizsga

iii   12 tmf 60 ó   500 tmf Belvízi vizsga, iMo 1.13 elsôsegély, roC

ii 200 tmf 64 ó 1000 tmf iii.oszt vizsga, goC, 10 csillagászati helymeghatározás

i  -  1500 tmf ii.oszt vizsga
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tékben azonos a hivatásos fedélzeti tisz-
tek tananyagával. Ez szintén komoly túl-
biztosítás: az elôírás ezeket csak a 
SOLAS hatálya alá esô hajókra (nagyon 
leegyszerûsítve: 300 BRt feletti hajókra) 
teszi kötelezôvé. A veszélyes rakományok 
okozta baleseti sérülések kódolt rádiós 
kommunikálására miért is van szükségem 
egy vitorláson, ha át akarom hajózni az At-
lanti-óceánt?
A kedvtelési célú jachtokra például a RYA 
(Royal Yachting Association) Yachtmaster 
képzés feltétele csak a SRC/LRC (Short 
Range Certificate és Long Range 
Certificate), ezek a tanfolyamok épp fele 
annyi idô alatt végezhetôk el. Árban el-
lenben jók vagyunk: a southamptoni (ala-
csonyabb szintû)! tanfolyam és vizsga árai 
bôven hat számjegyûek.
A horvátok a maguk sajátos módján oldot-
ták meg ezt a kérdést is: integráltak. Két 
rövid kérdés a vizsga-tételsorban, és egy 
mondat a skipper licence-en. 
További meghökkentô különbség: ná-
luk a legalacsonyabb, ‘A’ hajóvezetôi iga-
zolványhoz,  ami 8 kW-ig, 6 m hajóhosz-
szig és 6 tmf távolságig érvényes, a he-
lyi tanfolyam összesen 4(!) órás. A honfi-
társaink által nem véletlenül közkedvelt ‘B’ 
skipper igazolvány 30 BRt-ig  érvényes, 
kereskedelmi és halászhajóra csak Hor-
vátország felségvizein – bár a görög és 
olasz chartercégek eddig elfogadták az 
ügyfeleimtôl.
A meghirdetett helyi akkreditált tanfolyam 
6 órás, amiben már rádiókommunikáció is 
van – az idôtartama épp egytizede a ha-
sonló magyar képesítéshez szükséges-
nek. Minden chartercég szervez ilyen tan-
folyamokat. Botcsinálta kezdô oktató ko-
romban mentorom a sárga földig lehor-
dott, amiért képes voltam 4 óra hosszúra 
nyújtani azt az anyagot, amit 2,5 óra alatt 
is le lehet adni! Ez aztán instant megol-
dás! 
Ha pedig hozzávesszük, hogy a tolmács-
csal letett vizsgán akár tudás nélkül is 
át lehet csúszni – a személyes megjele-
nés nélkül megszerzett papírok legendá-

ját sem egyszer hallottam –, érthetô, miért 
nincs presztízse ennek a papírnak.
Pedig a követelmény egyszerû és világos, 
csak amire valóban szükség van: rádiózá-
son kívül térképismeret, bóják, COLREG 
(azaz  az elsôbbségi szabályok és az eh-
hez tartozó fényjelzések) és végül meteo-
rológia, ami kimerül a szelek irány szerinti 
helyi elnevezésében.
Kevésnek tûnik? A halász fia, aki 7 éves 
korától mindennap kijár a tengerre, és 16 
évesen megkapja a papírt, miért ne le-
hetne felkészült? És ami a legfontosabb: 
megtanulta tisztelni a tengert. ô megélte 
idônként, hogy nem tér vissza a kikötôbe 
valaki a faluból, ami hozzánk még újság-
hírként sem jut el. 
Személyes véleményem: aki kijátssza, és 
kerülô úton szerzi meg az igazolványt, 
nemcsak a tengert nem tiszteli, hanem az 
embertársait sem, akiket veszélybe sodor. 
A tudatlanságnak van egy foka, amikor 
azért hisszük azt, hogy mindent tudunk, 
mert nem tudjuk, mi az, amit nem tudunk.
Jómagam évek óta készítek fel horvát  ‘B’ 
vizsgára, véleményem szerint a minimum  
egyhetes hajózás (ahol már nem az ala-
pokat, hanem a tenger sajátságait ismer-
jük meg), és az alatta összevont elmélet 
és gyakorlat a megfelelô forma. A Lucka 
kapetaniján letett vizsga csak elméle-
ti: sem a lehajózott idôt, sem a gyakorla-
ti tudást nem ellenôrzik. Így a felkészítô  
felelôssége, hogy kit segít hozzá a papír 
megszerzéséhez.
A következô lépcsôfok a ‘C’ kategória, en-
nek tananyaga már 25 órás. Csak akkre-
ditált iskolában lehet elvégezni, és a “ren-
des” hajós tárgyak mellett rádiózás és 
elsôsegélynyújtás is szerepel benne. Ez 
a papír területi korlátozás nélkül érvényes 
bármilyen hajóra 30 BRt-ig. Nem jogos, 
de több chartercég elôírja 50 láb feletti ha-
jók vagy határátlépés esetén a C képesí-
tést – úgy gondolják, a hajójuk így tapasz-
taltabb kezekbe kerül. 
A Yachtmaster “A” – minden  magyar 
skipper álma – 100 BRt-ig  jogosít hajó-
vezetésre,  és ami fontos: rendelkeznünk 
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kell vele, ha hajóvezetésért pénzt fogadunk 
el. Sibenikben és Splitben szerezhetô, a 
szervezôk honlapján horrorisztikus árak-
kal és kemény feltételekkel riogatnak: 1 év 
kereskedelmi hajós szolgálat vagy 3 éves 
C képesítés. Nehezen is jön össze magyar 
csoport. Maga a tanfolyam 2X1 hét alatt 
90 óra, majdnem kétharmada ún. gyakor-
lat, többek közt szimulátor, továbbá hajóis-
meret, hajós angol, oceanográfia és tengeri 
jog is van az étlapon. A ‘B’ fokozat 500 BRt-
ig elég, a 214 órás képzés az elôbbieken kí-
vül hajótervezés és stabilitás, COLREG és 
útvonaltervezés tárgyakkal egészül ki.
A RYA Yachtmaster ellenben területi hatály 
szerint 1+3 lépcsôs: Coastal, Offshore és 
Ocean; az óceáni tartalmaz csillagásza-
ti navigációt is. A legalacsonyabb szintû 
ún.’ Day skipper’ szinten  tanfolyam létezik, 
vizsga nem.
Megdöbbentôen gyakorlat-orientált: sem-
milyen alacsonyabb szintû képesítést nem 
kérnek, ellenben pl. az Offshore-hoz mini-
mum 50 nap, 2500 tengeri mérföld – ebbôl 
a fele árapályos területen –, továbbá éjsza-
kai, sôt hajóvezetôként is legalább 5 na-
pos tapasztalat, nem régebben, mint 10 év. 
A vizsga is 

“
csak” gyakorlati,  jelöltenként 

8-12 óra!

Amiket igazán kedvelek a RYA tanfolyami 
programban: 
1. hatósági vizsga csak a legfelsô szinten 
van;
2. akár Görögországban vagy a Kanári-szi-
geteken is elvégezhetném; 
3. az elsô tanfolyam házi vizsgáján a “kép-
zett mannschaft” minôsítést lehet megsze-
rezni. Minden hajósfeleséggel és barát-
nôvel elvégeztetném:)
Amit viszont kihagynék, az az ára pály-
hajózási gyakorlat. Az Adrián szocializáló-
dott hajóslelkem képtelen elképzelni, hogy 
a világ tengerpartjainak nagyobbik részén 
a tengerszint akár 8-20 métert csökkenhet 
6 óra alatt; dagálykor a térkép szerint szá-

razföldön hajózom, és az áramlás óránként 
más irányú és erôsségû. Ezt nem veszi be 
a gyomrom! Nem beszélhetnénk inkább a 
rostonsült kalamáriról?
Osztrák és német hajóstársainknál a nem-
zeti vitorlás szövetségek mint hatóság(!) 
adják ki a képesítést. Itt egy különböze-
ti vizsgával ki lehet kerülni a belvízi képe-
sítést, onnantól 4 szinten BFA FB1-4 lehet 
tanulni. A tematika igen hasonló a magyar-
hoz, csak a szintekhez rendelt tananyag 
más. Lényeg a lényeg, ezt a papírt is elfo-
gadják, ha hajót szeretnénk bérelni az Ad-
rián.
Nem láttam viszont a Horvát Tengerésze-
ti Minisztérium által kiadott hivatalos lis-
tán a Magyar Vitorlás Szövetség neve 
alatt futó, de gebinbe kiadott képzésen 
megszerezhetô képesítést, amivel emiatt 
nem is tartottam érdemesnek bôvebben 
foglalkozni.

Ha pedig valaki hivatásos tengerész szeret-
ne lenni, annak 14(!) különbözô papírral kell 
rendelkeznie behajózáskor.  Akit érdekel, itt 
olvasson utána!

stréda zsófia
www.charterinfo.hu

A történet Angliában, egy hatalmas, vadregényes tavon játszódik. Lakatlan, erdôvel borított szige-
tekkel teli – amolyan vadonként szolgál az oda érkezôk számára. A Walker család apraja-nagyja alig 
várja már a vakációt, minden édesapjuk beleegyezésétôl függ, akinek a hajója éppen Máltánál hor-
gonyoz, de rendelete van Hongkongba hajózni. A távirat végre megérkezik, a következô szöveggel: 
„BELEFULLADNAK HA MULYÁK STOP HA NEM MULYÁK ÚGYSEM FULLADNAK”. A legidôsebb fiú 
vezetésével felszerelik Fecske nevû hajójukat, és nekivágnak felfedezni a „vadont”. Fogalmuk sincs 
arról, hogy egy másik család, a Blackették két fruskája: Nancy és Peggy – a Fruska, a Tengerek Réme 
nevû hajó tulajdonosai már birtokba vették a tavat. Kitör a harc a két család fiókái között, majd véd- és 
dacszövetséget kötnek a tavon egy úszóházban élô „Kalóz” nagybácsi, Flint kapitány ellen. Közösen 
megostromolják az úszóházat, elfogják a Kalózkapitányt, aki nem kerülheti el a kalózok szokásos bün-
tetését: bekötözött szemmel végig kell sétálnia a palánkon, a víz fölött a semmibe…
A szerzô további könyvei:  Galambposta, Nem akartunk tengerre szállni A kincskeresôk  A madárvédôk
Fecske-völgy,  Fecskék és fruskák, a felfedezôk, Piktek és mártírok                  aknai Miklós

ifjúsági könyvajánló
Arthur Ransome: fecskék és fruskák
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A Tihanyi Hajós Egylet adott otthont az idei Dragon 
Bajnokságnak június elsô hétvégéjén. Wossala 

Gyuri az eseményt megnyitó beszédében is kiemelte, hogy 
a Dragon egyike azon hajóosztályoknak, amelyek az olim-
piai státusz elvesztése után is erôsödni tudtak. Valóban. 
Az egyik legrégibb, tradicionális one design hajó még min-
dig vonzó a vitorlázás klasszikus értékeire fogékony hajósok 
körében. A Balatonon sincs ez másként. A 2010-es EB és az 
azt megelôzô évek lendületet adtak az osztály fejlôdésének. 
A fegyelmezett rajtszámrendszerben idén négy új jöve-
vényt lajstromoztak, és már a HUN 60-as számot is kiosztot-
ták. Ez persze nem jelenti azt, hogy 60 hajóból állna a hazai 
flotta, sajnos néhány idôsebb Dragon már nem hadra fog-
ható. Olyan hajó is van, amelyik külföldre került, s a csillo-
gó high-tech újdonságok mellett egyre több a szépen felújí-
tott fahajó is. A tihanyi THE kikötô vendégszeretetét 16 egy-
ség veszi igénybe. Már az elsô versenynapon 3 kitûnô sze-
les futamot bonyolítottak, így a tervezett 9 futamos bajnok-
ság harmadát teljesítette a mezôny. A verseny újdonsága, 
hogy minden hajóba bekerült a VHF rádió. Az elsô napon 
még nem igazán éreztük a hasznát, talán mert igazán hasz-
nos információkat még nem kaptunk. Gondolok itt a közpon-
ti rajtidô folyamatos bemondására, mert azt, hogy mikor lesz 
az ötperces elôkészítô, rádió nélkül eddig is kikövetkeztettük. 
Mindenesetre a tervezett két futam után nem volt rossz, hogy 
nem csupán az L lobogó, de a rendezôk és Rutai Andi hívó 
szava is erôt adott egy harmadik futam késô délutáni lefutá-
sához. A legendás mólóbár tövében elhelyezett DIY sörcsap 

és a ház ízletes falatkái kitûnô hátteret biztosítottak 
egy kis spontán after sails összejövetelhez. Náray Vili 
új hajója, a Freyja is méltó módon került felavatásra, 
miközben az égbolton teljes szivárvány búcsúztatta a 
napot, a Dragon Bajnokság elsô napját. 

Szerintem egy Dragon Bajnokság rangját, miszti-
kumát az osztályban versengôk társasági  aktivi-
tása jobban jellemzi, mint az egyének pályán elért 
eredménye. Mindenesetre a mára tervezett három 
futamból kettôt sikerült lefuttatni, a társasági ese-
mények maradéktalanul teljesültek. A kísérleti rádió-
adások információtartalmára panaszkodtam a teg-
napi beszámolómban, ma már nem tenném. Idôben 
jelezték a rajtokat, sôt a hiányolt végsô visszaszámlá-
lás is megtörtént. Nagyszerû élmény a hajó gyomrá-
ból hallatszó kedves nôi hang mondandójában meg-
bízva rajtolni! Mit kezdjek most rutinos óraleolvasó 
sporttársammal? Vége a gyönyörû, trükkös, késlelte-
tett idejû félreinformáló számolásnak, amivel a szom-
széd hajókat az ôrületbe lehetett kergetni! Azért még 
most sem teljes az öröm, mert az jó, hogy bemond-
ják, volt-e egyéni vagy általános visszahívás, de a 
Dragon Szövetség korifeusainak kérésére az egyéne-
ket nem nevesítik, így aztán szegény Zente „Golyó” 
visszafordul, pedig nincs kinn, míg Andorka Rudi fôúri 
nonsalansszal végigfut, pedig ô volt a hunyó. De ez 
már nem rádiós probléma…
A mai harmadik futam halasztással kezdôdne, de egy 
közelgô zivatarfront miatt partra rendelik a mezônyt. 
Alsóörs környéke csúnyán befeketedik, de minket 
csak a szél széle ér, így izgatott találgatás kezdôdik: 
érdemes-e felrakni a ponyvát a hajókra vagy sem. A 

A rovatot támogatja:

a verseny újdon-
sága, hogy minden 
hajóba bekerült a 
vhf rádió

60 hajóból állna a hazai flotta, de sajnos néhány 

idôsebb Dragon már nem hadra fogható

versenyek
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Dragonok Tihanyban 

Dragon Bajnokság 2. nap
két futam, halasztás, pörkölt 
és taggyulés
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küzdeni vágyók lelkesedését nem táplálta a kimeríthetetlen sörfor-
rás, de amint híre ment a bográcsban rotyogó pörköltnek, már bizto-
san tudtuk: ezt a mezônyt a legkeményebb rendezô sem csalja ki a 
pályára. A szél is elállt, így a mai harmadik futamnak „lôttek”. 
Rutai Andi, aki egy személyben irányítja és szervezi a vízi és 
parti eseményeket, sôt még a VHF rádión is az ô hangját hall-
juk, nem lehetett könnyû helyzetben. A verseny és a pörköltkészítés 
idôigényének összehangolása bonyolult logisztikai furfangot feltéte-
lez.
„Tévedés! – tudjuk meg Anditól. – A pörkölt a bográcsban kitûnôen 
alkalmazkodik a versenyhez. Akkor tesszük félre, amikor akarjuk,  
nem elôször csináljuk. Hidd el, sokkal nagyobb bûvészmutatvány 
a beérkezô mezôny helyigényének biztosítása. Nyáridôben a tren-
di mólóbár vonzza a vendéghajósokat, az ô kiszolgálásuk elemi 
érdekünk, de mire ti bejöttök, az összes vendéghelyet felszabadít-
juk! Az egész folyamat arra épül, hogy itt az egyletben kialakítottunk 

egy olyan mûködô kikötômodellt, melyben a fô hangsúly az után-
pótlás, a gyerekek oktatása, és mi mindent ennek rendelünk alá. A 
kikötôhelyek bérleti díja bevételeink fô forrása, de bérlôink gyerme-
kei is részt vehetnek az oktatásokon, éppúgy, mint a közeli iskolákból 
jelentkezôk. Elsôsorban vitorlázni tanítjuk a gyerekeket, de a legügye-
sebbeknek lehetôséget kínálunk a versenyzésre is. Eredményeink 
közismertek. Ebben a rendszerben együtt dolgozik az edzô, a szülô 
és a kikötômester, így az ilyen nagyobb szabású rendezvényen úgy 
tudunk segítôket mozgósítani, hogy azok nem terhelik jelentôsen az 
egyesület költségvetését. A Dragont mint tradicionális one design 
osztályt különösen szívesen látjuk, szellemiségével messzemenôen 
azonosulunk.”
A vacsora valóban kitûnôre sikeredett, de az est fénypontja, a 
Magyar Dragon Szövetség rendkívüli taggyûlése csak ez után követ-
kezett. A napirendi pontok mentén irányított megerôsítô szavazatok 
elégedettséggel tölthetik el a szövetséget létrehívó vezérkart, a szer-
vezet mind gazdasági, mind sportszakmai szempontból bizonyította 
mûködô- és fejlôdôképességét.
A hozzászólások többnyire az osztály helyével, helyzetével foglal-
koztak a magyar vitorlázás keretein belül. Többen hiányolták a kül-

földi versenyzôket, mások az osztály különállását kritizálták. Sajnos 
a Dragont nehéz a korszerû OD osztályokkal együtt versenyeztetni, 
ezért tûnhet kissé különcnek az osztály szervezôdése.
Érdekes probléma vetôdött fel a tagok státuszát illetôen. A bajnokság 
részvételi feltételei között szerepelt az MVSZ  és a Dragon Szövetségi 
tagság megléte, s mindez eleve feltételez egy egyesületi tagságot is. 
Többen is kifogásolták ezt a „szentháromságot”, azzal az érveléssel, 
hogy ôk nem kívánnak szövetségi versenyeken részt venni, csak dra-
gonoznak, akkor minek az MVSZ-bélyeg?
Másrészt az MVSZ-nek az egyesületek a tagjai és nem egyének, 
tehát, ha az egyén egyesülete szövetségi tag, akkor tôlük milyen jog-
címen kér pénzt a szövi? Az érdekes felvetésre a Dragon Szövetség 
jogi helyzete sem ad egyértelmû választ, mely szerint az MDSZ-re 
az egyesülési törvény, az MVSZ-re a sporttörvény iránymutatásai 
érvényesek.  A formális logika értelmezési kísérlete ezen a területen 
kudarcos, a képviseleti rendszeren keresztül szinte lehetetlen érdemi 
választ találni. 
Holnapra újabb három futamot terveznek.
Tulajdonképpen ezért jöttünk....

A 7. futammal befejezôdött a Dragon OB. A vasárnapi rajt elôtt három 
bajnokesélyes egység várta az igazság pillanatát. Gyakorlatilag hat 
futam után is csak egy pont különbség választotta el a Lukács Ákos, 
Gömbös Lóránt és Tenke Péter által irányított hajókat.
Enyhe leálló bríz borzolta a Balaton felszínét és az esélyesek idege-
it. Mivel második kiesôre már nem kalkulálhattak, kôkemény taktikai 
harc vette kezdetét a rajtot megelôzô percekben. Lukácsék a tutinak 
tûnô északi slágot nem voltak képesek meghúzni, mert a lee-bója 
körüli tömörülésben beszorultak és a reménytelen déli parti oldalra 
kerültek, követve a Hónigék által preferált irányt. 
Talán mondanom sem kell, a déli oldal mesésen bejött, és a rövi-
dítéssel is egyértelmûen kész tények elé állított mezônyben – 
megelôzve ellenfeleiket,  – Lukácsék nyerték az OB-t. Második a 
Gömbös-csapat, harmadikak Tenkéék lettek. 

Dragon oB zárónap
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Tusnai Gabi a díjkiosztón megvallotta, hogy árgus szemekkel vizslat-
ták a mezôny szabálytiszteletét, mert az utóbbi idôben – más verse-
nyeken tapasztalható – egyre gyakoribb és egyre keményebb sza-
bályszegéseknek szeretnének gátat szabni. Meglepve tapasztalta, 
mennyire kulturált módon vitorláznak a dragonosok. Nemhogy óvás 
nem volt, de még szabálytalanságot sem tapasztalt – ha volt is ilyen, 
azt az érintettek önként korrigálták. Szeretné, ha a más osztályok-

ban is szerepet vállaló dragonosok ezt a szellemiséget terjesztenék, 
mert a magyar vitorlázásnak meg kell ôriznie a versenyzés tradicioná-
lis értékeit.
A verseny zárását követôen a rendezô Tihanyi Hajós Egylet a 
hazatérô versenyzôk számára vontát is biztosított, ami a meteoroló-
gia narancs fokozatú veszélyjelzése tükrében igen szép gesztus volt. 
Köszönjük.                     gerô andrás

Azért egy kis drukk volt bennem, 
hiszen a hajót még csak tanuljuk. 

Eddig alig néhányszor vitorláztuk meg, 
ez pedig egy jó erôsszeles versenynek 
ígérkezett, ahol nem igazán van helye 
hibának...
Szombat reggel 8-ra kellett a Balatonfôi 
Yacht Klubba érni – azért ez határeset, 
még akkor is, ha az ember a szomszédból 
indul. Az 5 órai kelés pedig kifejezetten 
túl van a határon, de meg kell hozni az 
áldozatokat. Valamivel 7 után indultunk, és 
8 elôtt már ott is voltunk.. Köszönhetô ez 
a szép, egyenletes hármas déli szélnek. 
Csak úgy szaladt a hajó. Már itt tudtuk, 
szép napunk lesz.
A BFYC-ben volt idônk regisztrálni, inni 
egy jó KV-t – és beszélgetni is, hiszen 
a kormányosi értekezlet csak fél 10-kor 
kezdôdött. Béci (Erdélyi Béla) egy szép 
túrapályát vázolt fel nekünk. Indulás a 
kikötô elôl, le Siófokig kicsit bôszelesen, 
fel Almádiig kicsit préselve, majd közel 
hátszélben vissza Kenesére. Arra is 
felhívta a figyelmünket, hogy az amúgy is 
friss szél folyamatosan erôsödik majd. 
Péterrel eldöntöttük, hogy nem 
kockáztatunk. A szép új BirdySails genoa 
a hajóban marad, és a kisebb genoa megy 
fel elôre. A grósz pedig kap egy reffet. Ez 
a kiépítés a futtatott menetben épp egy 
kicsit kevés volt, viszont a szorításnál nem 

hiányzott a nagyobb felület. A rajt nem 
sikerült jól, de ettôl függetlenül az egész 
futam alatt vigyorogtunk a boldogságtól. 
Ritkán adatik meg, hogy stabil, pöffmentes 
4-es, 5-ös déli szélben vitorlázzunk 
szikrázó napsütésben, 27 fokban. Ezt 
nyugodtan nevezhetjük ideális vitorlázó-
idônek. A Póstás is élvezte a dolgot, 
vidáman mártogatta az oldalát a vízbe, 
gyakran egészen a deck-ig. Ami pozitív 
meglepetés volt: a Sudár Regattákkal 
egész jól tudtuk tartani a tempót. Bô 
szélben pont annyival voltak gyorsabbak, 
amennyi vitorla nálunk hiányzott. Éles 

menetben pedig gyakorlatilag fej fej mellett 
haladtunk. Sajnos a hátszeles menethez 
kivettük a grószból a reffet. Ezzel nem 
lett volna baj, ha nem veszek le egy olyan 
kötelet is, amit nem kellett volna – így a 
vitorla hátsó sarka kiemelkedett a nútból. 
Meg kellett állni szerelni... Itt a sudarak 
szépen elgyalogoltak. Hiába, össze kell 
még szokni a hajóval. 
Ettôl függetlenül elégedetten szereltük le 
a vitorlást, hiszen fantasztikus versenyben 
lehetett részünk. Az eredményhirdetés 
azért minket is meglepett. Az elsô napon 
a YSIII kategória elsô helyét, míg a Mackó 
Classic futam harmadik helyét szereztük 
meg. Igaz, nem sokkal több induló volt 
ezekben a kategóriákban:) Ezzel együtt jó 
érzés volt a dobogó legfelsô fokára lépni a 
hajó elsô versenyén.
A jó hangulatú vacsorát “fékezett 
habzású” MólóParty követte. Az is 
lehet persze, hogy mi voltunk igencsak 
álmosak. Sokat kivett a hajnali kelés meg 
persze az erôsszeles futam. Éjszaka 
aztán bejött az északi hidegfront, csak 
úgy dudált a szél az árbocok között. 
Reggel még jött hozzá egy kis esô is, 
így elég szomorkás lett a hangulat.. 
Talán ezért késtük le a kormányosi 
értekezletet, de azért kaptunk egy 
utólagos gyorstalpalót. 10-kor rajt, 
krajc fel a Marina Port elé, majd onnan 

A III. SurgiCare Orvos-Gyógyszerész Kupa betétfutamaként kiírt Mackó Classic egy 25-ös jolléról kapta a 

nevét, de minden klasszikus hajót szívesen látnak rajta. Így nem volt kérdéses, hogy a Póstásnak is ott a helye!

klasszikus kérdések

Egy Póstás az Orvosok között...
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egy takkon irány Tihany. Valahol Füred 
magasságában a befutó. A baj csak 
az, hogy fél 10-van. Futás a hajóra, 
vízhatlan ruha, felszerelés... Még mindig 
kis genoa, de már reff nélkül. A rajtról 
megint lecsúsztunk kicsit. Itt is tanulni 
kell még a sebességet. A vitorlafelület 

is kevésnek bizonyult megint, látszik, 
hogy alulbecsüljük még a hajó svéd 
vérvonalát. Így lehetett, hogy a sudarak 
ezúttal elég egyértelmûen húztak el 
mellettünk. A befutó után kényelmesen 
bôszeleztünk vissza a Marina Fûzfôbe, 
ahol elégedetten pakoltuk össze a hajót. 

Igazán jó és eredményes hétvége volt 
(bár ez utóbbi tényleg csak mellékes).
A Póstásnak jövôre is ott a helye!

Kormányos: Szutor Ferenc
Mancsaft: Baldóci Péter
Hajó: Póstás (FolkeBoot, 1967)

Szombaton reggel gyönyörû vitorlá-
zóidô fogadta a résztvevôket, napsü-

tés, 4-es, 5-ös nyugati szél korbácsolta 
méteres hullámok teremtettek kihívást a 
hajósok számára. A ballagások és a zsúfolt 

versenyhétvége ellenére 34 hajó nevezett a 
III. Surgicare Orvos–Gyógyszerész Kupára. 
A csapatok orvosokat, egészségügyi intéz-
ményeket és gyógyszertárakat képvise l-
tek a szakmai regattán. Rajt a kikötô elôtt 
– természetesen széllel szemben – majd 
irány Széplak, onnan Almádi és vissza. Dr. 
Marton István csapata, a Litkey Csaba által 
kormányzott Dragonfly 28-as trimaránnal 
rendkívüli tempóban, 59 perc 15 másodperc 
alatt teljesítette a versenytávot. Hasonlóan 
meggyôzô teljesítményt még 2009-ben a 
Pannonpharma–Miventis csapata nyújtott 
egy Extrem 28-as katamaránnal. Másodikként 
futott be 18 perces hátránnyal a Debreceni 
Egyetem csapata, Soponyai Géza irányítása 
alatt, a Sleepwalker nevû Nautic 370 Run 
típusú hajóval. A bronzérem megszerzéséért 

komoly küzdelem folyt a Szilvássy Attila által 
kormányzott The First (Cardinor Med) és a 
Molnár Judit vezényelte Manual (Ortho Cons) 
között, melybôl végül a 11m OD (Manual) 
került ki gyôztesen.

Yardstick I osztályban gyôzött a Hanse 
típusú hajóval versenyzô Dr + Med – 
Szent Anna Patika csapata, a La Dívával, 
Salánki Tamás kormányossal. Ezüstérmes 
lett a Debreceni Egyetem, bronzérmes az 
Országos Onkológiai Intézet I. csapata a 
Taxi nevû Nautic 311-es hajóval (kormányos: 
Polgár Csaba).
Yardstick II-ben a 25-ös jollék taroltak, nyert 
a Team Surgicare a Mackóval (kormányos: 
Székely Róbert), második lett a Szélhámos, 
Sarkadi Péter kormányzásával. A dobogó 
legalsó fokára az OMFI csapata állhatott 
fel, akik dr. Martin János irányítása mellett a 
Tatuson versenyeztek.
A yardstick III osztályban a János Kórház 
(Póstás) gyôzött Szutor Ferenc kormányossal, 
megelôzve a dr. Kukucska Szilvia neve alatt, 

az Anna nevû hajóval induló csapatot, melyet 
Galambos Zoltán irányított. Harmadikként 
értékelt hajó a Kenese II-lett, az Országos 
Onkológiai Intézet II. csapattal, Molnár Csaba 
kormányzásával.

Szerencsére szombaton éjszaka vonult 
át az a front, melyet viharos északi szél 
kísért, így vasárnap délelôtt már lehetett 
versenyt rendezni, persze – a 12-13 fokos 
hômérsékletcsökkenés miatt – amolyan 
beöltözôs, viharruhás futamot. Vasárnapra a 
rendezôk egy sprint futamot terveztek, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a hazainduló versenyzôk 
az útjuk elsô szakaszát versenyben tegyék 
meg. Csak úgy, mint egy nappal korábban a 
Baghira II nevû Dragonfly 28-as trimarán futott 
át elsôként a célvonalon. Második a 8m OD 
hajóval versenyzô dr. Tenke Péter és csapata 
lett, megelôzve a 11m OD-t, a Manualt. Ys 
I-ben a La Díva, ys II-ben a Tatus, ys III-ban a 
Póstás nyerte a sprint futamot.

Bodnár imre 
Fotók: Leiner András

Orvos–Gyógyszerész Kupa
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Az idôjósok reggelre jelezték a 30 
csomó körüli széllökéseket, ezért az 

LVE versenyrendezô csapata halasztással 
kezdte a napot, így 10 órakor a kikötôben 
maradtak a rendezôhajók és persze a mezôny 
is. A rendezô 11 órakor döntött a kihajózásról 
és Lelle–Szepezd–Ábrahámhegy–Lelle pályát 
tûzött, remélve, hogy egy cseppet mérséklôdik 
a szél. Nem vitás, hogy az elôrejelzés és a 
reggeli Balaton látképe sokakat elriasztott a 
versenyzéstôl, de a földvári OD hétvége és a 
Fehér Szalag is megosztotta a versenyzôket. 
Ennek ellenére, ilyen idôben 22 hajó vágott 
neki az embert és hajót egyaránt próbára tevô 
regattának. A tavalyi International Kupa és 
most a Sekli Kupa bizonyítja, hogy a Yardstick 
Trophy mezônyt komoly szélben is lehet 
versenyeztetni, ide mindenki vitorlázni jön.
A vízi és a parti rendezést is mintaként lehet 
állítani minden versenyrendezô elé, a Sekli 
Kupa egy olyan verseny volt, ami emelte a 
YST sorozat színvonalát.
Déli 12 órakor rajtolt a mezôny, 6-os erôsségû 
szélben, ami egy cseppet sem akart 
mérséklôdni, sôt inkább olyan érzetet keltett, 
hogy erôsödni készül. Az elsô szakaszon 
krajcoltak a hajók Balatonszepezdig, utána 
félszél Ábrahámig, majd egy raum vissza 
Lellére. A leggyorsabb hajónak kevesebb, 
mint két óra kellett, hogy a versenytávot 
teljesítse, és az utolsóként célba érô vitorlás 
is kicsit több mint három óra alatt lefutotta 
a versenyt. A legnépesebb mezôny most 
a yardstick III osztályban jött össze, de a 
yardstick II-ben is ott voltak a húzónevek.
Elsôként a Lábady Zsolt kormányozta Lábad-X 
nevû X35-ös futott be, ôket a Bolero (Somos 
Zsolt) nevû 11m OD követte. Harmadik a 
Scholtz 32-essel (Sir Titu) versenyzô Rozsnyay 

Kálmán lett. Az elônyszámok némileg 
változtattak a sorrenden és Bolero, Lábad-X 
és Sir Titu sorrendben álltak a csapatok a 
yardstick I dobogón.
A yardstick II-ben ketten is megverték a 
tavalyi YST gyôztes Vivace (Bíró Márk) 
csapatát, aranyérmes a szigligeti Macska 
(Nagy Kovácsy Tibor) lett, az ezüstöt a 

Kerecsen II (dr. Hirsch Tamás) legénysége 
vitte haza.
Yardstick III-ban a Birdie (Kosztolányi Balázs) 
ismét nyert, megelôzve a két lellei Balaton 
25-öst, a Dudu-t (Szabó László) és az Allure 
(Pandúr László) csapatát.

Bodnár imre 
fotók: leiner andrás

Viharos Sekli Kupa
Hosszú idô után ismét van vitorlásversenye a lellei Bahart kikötônek. A helyi étterem fontosnak találta, 

hogy visszahozza a kikötôbe a versenyvitorlázást. A Sekli Étterem és a Lellei Vitorlás Egylet megalapította 

a Sekli Kupát, mely nevében ugyan hasonlít a korábban oly sikeres Aranysekli versenyekre, de valójában 

a két regattának semmi köze egymáshoz. A verseny az étteremrôl kapta a nevét és már az elsô évében 

csatlakozott a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozathoz.

Yarsdtick Trophy
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Kitûnô szélben, villámgyors Fehér Szalagot futott a 129 hajós mezôny. 
11 óra 20 perckor, hatalmas elônnyel a többiek elôtt az elsô helyen 
a Huncat nevû, Formula 40 típusú katamarán érkezett, Büki Gábor 
kormányzásával. A klasszikus hajók (Classic Round) rajtja után 
félórával, 9 óra 30 perckor indultak a modernebb egységek, az abszolút 
gyôztes tehát kevesebb mint két óra alatt tette meg a Balatonfüred-
Kenese-Siófok-Tihany-Balatonfüred távot. A második helyen az NJL 
katamarán ért célba ifj. Scholtz Imre kormányzásával, az abszolút 
harmadik pedig APUKA lett. Természetesen Litkey Farkas kezei alatt.
A gyôztes két óránál rövidebb menetidejébôl könnyen kikövetkeztethe-
tô, hogy remek szélben versenyzett a mezôny. A rajtnál hármas 
(Beaufort) erejû északnyugati szél fokozatosan erôsödött. Kenese elôtt 
már jó ötös-hatos (20-25 csomós) szélben küszködtek a hajók a bóják 
kerülésével.
A két gyors katamarán félóra hátrányból is megelôzte az addig a 
Classic Round mezôny elején csatázó Siroccót és Nemerét. 
Komoly feladatot jelentett az erôs, pöffös, északiasodó szélben 
félszeles irányból érkezô hajókat hátszélbe leejteni, végrehajtani a 
halzolást, majd Siófok felé venni az irányt.
A könnyû egytestû versenygépek közül elsônek a Vodafone 
Buda Cash (Principessa) ért ide, ám kétszeri próbálkozással sem 
sikerült végrehajtaniuk a manôvert, a halzolás helyett választott 
körbefordulást. Technikai gondjuk is akadhatott, mert nem folytatták 
a versenyt Siófok felé, inkább kiálltak. Így mögöttük – a Szponzihoz 
és az Avatarhoz képest nagy elônnyel – az Apuka fordult. 
Mindhárom hajó megküzdött a manôverrel. Soponyai Gézáék 
ráadásul még egy ott bóklászó nézôhajóval is. A szél az egész 

futam alatt ugyanolyan jól fújt, 
így az utolsó hajó is célba ért 
kora délután. Akadtak kisebb 
technikai gondok néhány 
egységen, páran kiállásra is 
kényszerültek, ám a mezôny 
java kitûnô versenyt futott.
Nagyon sokan, több mint a 
mezôny fele benevezett a 
Füred-Kenese távra hirdetett 
„Egy szakasz Keller Andrisért” 
jótékonysági futamra. Sokan 
adtak a minimálisan meghir-

detett összegnél többet, és Andris biztosan örömmel látja az erre 
a célra nyomtatott plakátra írott számtalan jókívánságot is. Mert a 
vitorlázók szeretettel visszavárnak a vízre, mielôbb! 

Mvsz

Többtestű győzelem

Laurel kupa

Elôször is gyakorlat nélkül nem lehet 
úgy belépni a hajó orrán keresztül, 

hogy az fel ne borulna, de ha be is léptünk, 
még semmi sincs megoldva, mert ha lent 
van a vitorla, nincs hová lépni, ha fenn van, 
a deck síkján söprögetô baum biztosan 
beprésel minket a svert melletti üregbe. 
Ha szerencsésen átjutunk a munkapadon, 
akkor még vár ránk a kormány beillesztése, 
ami egy ilyen örökmozgó, billegô hajócskán 
nem mindig sikerül, különösen, ha a 
hosszabbító összefuxolódik a shottal. De 

ha ezen is túl lennénk, akkor indulhatnánk 
is, ha kiismernénk magunkat a két oldalra 
kiklemmelt kötélhálózat elemein. Ha mindent 
elrendeztünk, akkor kitesszük a testünket 
és huss, suhanunk! Meddig? Vagy 20 
másodpercig, amíg szépen fotózható 
testtartással bírjuk, utána bekucorgunk 
és próbálunk balanszírozni, a legkisebb 
erôfeszítéssel, ami jelentôsen visszaveti a 
sebességpotenciált. Ilyenkor ideje fordulni! 
A leklemmelt baum alatt van 30 centi, ha 
felengedjük és az alba engedi, akkor 45. Ott 

Ha valaki most arról faggatna, mi az, ami ennyire vonzóvá teszi 

az osztályt, nehezen tudnám megválaszolni.

Idoutazás Finnel

A Huncaté a Fehér Szalag
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kell úgy átjutni, hogy a csapódó aluszelvény 
ne okozzon maradandó alakváltozást 
a koponyánkon. Ha a homlokunkat 
rácsapjuk a fenékdeszkára, akkor vagy a 
mentômellényben vagy a seggünkön akad 
el a manôver, és ha elég erôs a svertlehúzó 
gumi, és még nem iszapos a halfej, akkor 
viszonylag egyszerû a hajó visszaállítása.
A halzolás ugyanez, csak a másodperc 
törtrésze alatt zajlik, a baum nagyobbat 
üt, és borulhatunk lúvba is, ami a mûfaj 
legszofisztikáltabb szívását eredményezheti.
Ha valaki azt hinné, hogy lejtmenetben 
pihenhet, téved. Shott a kézben, ami húz 
bitangul, ha eleresztjük, luvba, ha túlhúzzuk, 
lébe buccsanhatunk, de ha a baum vége 
vizet fog, akkor sem ússzuk meg szárazon… 
Kikötés, vitorla le, kormány kivétele fáradt 
testünknek gyalázatos többletstressz.
Miért is szeretjük? Fogalmam nincs… De 
talán épp ezért nem volt kérdés, hogy ott 
a helyem a „régi” finnesek hagyományos 
hazai találkozóján.  A Laurel Kupa igazi 
retro esemény, retro helyszínen, retro 
résztvevôkkel. A nemzetközi színtéren a 
40 év feletti finnes már „master”, akiknek 
önálló versenyeket rendeznek, mert olyan 
sokan vannak, hogy félô, elrontják a fiatal 
olimpiai reménységek játékát.  A mi életerôs 
közösségünk csak az 50 felettieket tekinti 
érdemesnek a megkülönböztetésre: ôk a 
„grand masters” kategória versenyzôi. Aki 
60 év felett is be tud lépni egy finnbe, az 
már „grand grand master”, és ha bárki azt 
feltételezné, hogy nincs tovább, az téved. A 
70 év felettiek, a „legend” csoport valóban 
legendás harcosok, akik nemegyszer 
keményen alázzák a náluknál emberöltôvel 
fiatalabb mastereket.
Aki járt már az ARÉV SC agárdi telepén, az 
tudja, mit jelent az idôutazás. Lepusztult 
épület, piros sky fotelek, a száradó neoprén 
és a mûhelybôl átdiffundáló mûgyanta 
kevert illata, rengeteg „valamire biztosan jó” 
vitorlás alkatrész mindenütt... És Sipos Péter 
a káosz ura. ô a gondnok, a telepvezetô, 
az edzô, a hajóépítô, a pszichológus és az 
utaztató gépkocsivezetô egy személyben. 

Késôn érkezem, félek, az elsô futamot már 
nem érem el, de az ígért hajó felszerelve 
vár a sólya mellett, csak vízre kell löknöm, 
és futam. Semmi cécó, kékkönyv vagy 
sportorvosi nem feltétele az indulásnak. Az 
elsô nap három fárasztóan kemény futam 

klasszikus olimpiai háromszög-pályán, 
de mivel a zsûrihajó lent marad a rajtnál, 
a befutóra még két raummal tetézünk. 
Az ötvenesek között elôször látjuk Rujit, 
sokszoros bajnokunkat, a friss hatvanas 
Bánkuti, többünknek csak „Nyul” is nagy 
esélyes, a legendák között indul Tuss Miklós, 
Schömer András, Stubits János. Nagyon jól 
nyomják! Ránk fér a bôséges vacsora, fáradt 
a csapat, hiába, a finn nem egy kényelmi 
berendezés. Kedd reggel fütyülnek az 
árbocok, az öreg csontok aggódva kémlelik 
a vizet, de nincs pardon, a zsûrihajó idôben 
kihúz, és a tarajos hullámok sem tartják 
vissza a rendezôket az újabb két futam 
megtartásától. Próbálok némi racionális érvet 
felsorakoztatni, hogy miért nem vállalkozom 
a mai megpróbáltatásra, de mire találnék 
valakit, akit itt ez egyáltalán érdekel, fürge 
segítô kezek már vízre is tolják a hajómat. 
A rajtot sem sikerül lekésnem, a divatos 
se vége se hossza kormányhosszabbítón 
sem akadok el, sôt valahogy a bôszelek 
is sikerülnek. Megfogadom Tuss Miki 
javaslatát, hogy tegyek csomót a shottra, 
mert ha kiszalad, annak csúnya fürdôzés 
lehet a vége... Látom, néhányan nem 
tesznek csomót... Azért minden halz 
elôtt elmormolom, hogy nem szégyen 
a szamárforduló, fürödjön az, akinek ez 
a szakmája! De amikor több hajó között 
rázuhanunk a raum-bójára, akkor nincs 
kecmec, elôkúszik a fél évszázados rutin: 
úgy rántom át a bumot, mint aki tisztában 
van a várható kockázatokkal. Mázlim volt 
mindannyiszor, sôt amikor nekem jött az az 
ügyetlen kreutz-bója, és várt rám a 360-as 
bünti, azt is megúsztam. 
A végén még díjat is kaptam, bár ennek 
a jelentôsége lényegesen kisebb, mint az 
a felülmúlhatatlan élmény, hogy egy rövid 
idôre visszahajózhattam a saját múltamba.
A huszonegy hajót felvonultató mezôny 
abszolút gyôztese Sipos Péter, második 
Ruják István, harmadik Bánkuty Béla lett.
A grandmastert Sipi, a grand grand mastert 
Bánkuty, a legendet Schömer Andris nyerte.

fotók: Cserta gábor
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62 nemzet 1050 vitorlázója, 13 hajóosztály 740 hajója, köztük 
11 korábbi olimpiai és paralimpiai bajnok, s megannyi 

Európa- és világbajnok, világkupa-gyôztes és érmes versenyzett 
a legjobbaknak járó érmekért. Számos ország indulói számára a 
verseny egyúttal az olimpiai részvételért folyó harc színhelyéül is 
szolgált, s nem utolsósorban a helyszín, a jövô évi olimpiai pályák 
feltérképezése, a szélviszonyok, az áramlások, az ár-apály kérdése 
vonzotta a versenyzôket, s nôtte magát rekordszámúra a regatta.
Hiába a rengeteg induló, az óriási létszámú mezônyök, az idôjárás 
ezúttal is közbeszólt, s csupán egyetlen osztályban, a nôi párosban 
sikerült a terv szerint megkezdeni a versenyt, ugyanis a megszokottól 
eltérôen az elsô napon enyhe, forgolódó szél várta a versenyzôket, 
melyben csak késô délután tudott pályákat tûzni s futamokat indítani 
a rendezôség. A szörfösöknél ugyan sikerült két futam lebonyolítása, 
melyben Áron kiválóan, egy 8. és egy 13. helyezéssel kezdett a 
két csoportra osztott, 86 fôs mezônyben, s Dia is csoportjának 
közepe táján, a 18. helyen versengett, ám a férfi laseresek számára 
csupán egyetlen futamot sikerült lebonyolítani. Ebben azonban 
Zsombi remekül kezdett, s csoportjának 15. helyét szerezte meg. 
A következô nap még 16 csomós szélben vette kezdetét, ám a szél 
egyre élénkült, s a délutáni futamokon már 20, estére 25 csomó 
fölé erôsödött. Kemény nap volt ez a versenyzôk számára, ugyanis 
a rendezôség igyekezett az elmaradt futamot bepótolni, így három 
futamot is rendezett a laseresek számára, akik késô délután, 
naplementekor értek partot. Erôs szél, nagy hullámok, kemény 
ellenfelek, szoros csaták, ami másnap még fokozódott, ugyanis 
a szél tovább erôsödött, s a selejtezôk végét jelentô két futamot 
már 25-30 csomós szélben bonyolította le a rendezôség – ami, 
valljuk be, már a tûréshatár felé közelít. Két versenyzônk is sikeresen 
teljesítette a kvalifikáció hat futamát, s Áron a 24. helyen jutott be 
a 43 versenyzôt felsorakoztató arany csoportba, míg Zsombi a 
45. helyen várta a folytatást a legjobbak 62 fôs csoportban. Nôi 
szörfösünk, Detre Dia ugyan a harmadik napon versenyzett a 
legjobban, mellyel elôrébb lépett a 40. helyre a 60 fôs mezônyben, 
ám így sem sikerült a mezôny elsô felébe verekednie magát, s az 
ezüst csoportban folytathatta a versenyzést. A döntô futamaira a szél 
ereje megcsappant, s az elsô napon gyengébb szélben kettô, majd 
másnap 5-6 csomós szélben kezdve a napot, a zivatar megérkezése 

után pedig 20 csomóra erôsödve további két futamot bonyolított le 
a rendezôség. Áron ugyan az egyik futamon az elôkelô 8. helyen 
szelte át a célvonalat, ám a gyengébb szelek kedvezôtlenül hatottak 
további teljesítményére, így néhány helyet visszacsúszva a 29. 
helyen zárta a rangos viadalt. Zsombi teljesítménye is változó volt a 

döntô futamai során, 
mindkét napon 
ment egy jobb s egy 
rosszabb futamot – 
az utolsó napon a 
remek 7.!!! helyen ért 
célba – mellyel az 
összesített lista 42. 
helyezéséig jutott a 

124 fôs Laser-mezônyben. Dia az ezüst csoportban szépen helytállt 
– az utolsó futamok során a 4. és 5. helyezést szerezte meg –, amivel 
az ezüst csoportban a 9., az összesített 39. helyezésig lépett elôrébb 
60 fôs mezônyében.
Két versenyzônk, Zsombi és Áron folyamatosan az élmezônyben 
vitorlázik, állandó szereplôi az arany csoport mezônyének a 
világkupa-versenyeken, s a jelek szerint az olimpiai helyszínt is 
kellôképpen fel tudták térképezni, mely mindenképpen biztató a 
2012-es ötkarikás játékokra nézve.

fotó: ian roman és onedition photography
eszes Bernadett 

Majdnem olimpiai méretûvé duzzadt, ám mindenképpen rekordszámú részvétellel zajlott június 6-11. között 

a jövô évi vitorlás olimpiai számok helyszínén, a dél-angliai Weymouthban a világkupa-versenysorozat 

hatodik, utolsó elôtti állomását képezô Skandia Sail for Gold Regatta, melyen ezúttal hazánkat csupán 

három versenyzô, a laseres Berecz Zsombor és két szörfös, Detre Diana és Gádorfalvi Áron képviselték.

Skandia Sail for Gold Regatta – Weymouth
június 6-11.
zsombi és áron ismét az arany csoportban
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A négynapos regattára pünkösdkor került sor, melyen 
mindhárom kategóriában meglehetôsen kis létszámú 

mezôny állt rajthoz. Standardben mindössze két versenyzô tette 
tiszteletét a regattán, akik végig páros versenyt vívtak a legjobb-
nak járó kupáért, de Laser 4.7-ben is csupán 24-en, Radialban 
pedig 44-en mérkôztek meg egymással és az erôs áramlással, 
ami mindvégig meglehetôsen megnehezítette a versenyzôk dol-
gát. 
Még szerencse, hogy idén a szél ereje nem okozott gondot  – a 
verseny négy napja során végig 10-17 csomó között váltako-
zott az ereje  –, így lehetett haladni a 30-40 m/perces áram-
lás ellenére is, ami az elmúlt évben a kisebb szél miatt nem iga-

zán sikerült, meggátolva ezzel a futamok lebonyolítását. Idén 
tehát a szél erejével nem volt probléma, inkább a szokatlanul 
erôs áramlás okozott fejfájást versenyzôinknek. Ennek ellené-
re Laser 4.7-es fiaink ismét remekül helytálltak, s Takács Levente 
és Huszka Mátyás végig az élbolyban vitorlázott. Levi végül egy 
futamgyôzelemmel és egy szépen csillogó ezüstéremmel tér-
hetett haza, míg Matyi az utolsó napon csúszott le a dobogó-
ról, s szerezte meg az összesített lista 6. helyezését. Vadnai 
Benji ezúttal a 8., Varga Dániel pedig a 15. helyezésig jutott, míg 
Radialban Bathó Péter a 16., Hunfalvy Péter pedig a 42. helye-
zést szerezte meg.

eszes Bernadett

Laser Európa Kupa-nyitány 
Takács Levente a dobogó második fokán

A majd kéthetes Delta Lloyd North Sea Regatta keretein belül 

rendezték meg a Laser Európa Kupa versenysorozat ötödik 

állomását képezô versenyt a hollandiai Scheveningenben, 

melyen Takács Levente Laser 4.7 versenyzônk jóvoltából ismét 

szép magyar siker született.

scheveningen

kieler Woche: magyar sikerek

Sikeresen zárult a magyar csapat 
számára a június 18-22. között 

megrendezett – a hétfordulós világkupa 
versenysorozat záró regattáját jelentô – 
Kieler Woche. Legeredményesebb Laser-
versenyzônk, Berecz Zsombor remek 
futameredményeivel beverekedte magát a 
verseny legjobb 10 versenyzôje számára 
lebonyolított, dupla pontot érô Medal Race 
futamba – mely gyakran dönt az elsô 
tíz végsô helyezéseirôl –, ahol a kitûnô 
hetedik helyen zárta a futamot, s szerezte 
meg az összesített lista 8. helyezését 
a 102 versenyzôt felsorakoztató Laser 
Standard osztályban.
Az ötnapos regattán változatos idôjárás 
fogadta az olimpiai osztályok versenyzôit. 
A szakadó esôtôl és erôs széltôl egészen 
a napsütésig és széltelenségig volt minden 

a palettán, s a legtöbb osztály számára 
nyolc, a Medal Race futammal együtt kilenc 
futamot sikerült lebonyolítani. 
Hazánkat négy osztály – Laser Standard és 
Radial, Finn-dingi és 470 nôi – 9 versenyzôje 
képviselte, akik derekasan helytálltak 
a színvonalas mezônyben. Zsombor 
kiemelkedô eredményét már korábban 
említettük, ám azt még nem, hogy a Medal 
Race futamba a 6. helyen jutott be, s ott 
igen szoros küzdelemben szerezte meg a 7. 
helyezést. A Laser Standard osztály másik 
hazai versenyzôje, Bakóczy Róbert a 73. 
helyezésig jutott, míg a nôk versenyében Karé 
Réka szerepelt eredményesen, s szerezte 
meg a 17. helyezést az 51 fôs nôi mezônyben. 
A finneseknél két versenyzônk is a mezôny 
elsô felében küzdött: Pál Gaszton a 18., 
Beliczay Marci pedig a 25. helyen zárta a 

regattát, két junior korú versenyzônk, Hirschler 
Richárd és Haidekker Elemér pedig a 33. és 
38. helyezésig jutott a 47 fôs mezônyben.
Nôi 470-ben Sipos Orsolya és testvére, 
Zsófia kevésbé vitorláztak sikeresen, ôk a 17. 
helyezést szerezték meg a 19 hajót számláló 
nôi mezônyben.
Versenyzôink többsége számára nem sok 
idô marad a pihenésre, helyette inkább 
irány az autó, s utazás tovább az olimpiai 
felkészülés következô állomásának 
helyszínére, az évad egyik legrangosabb 
versenyére, az Európa-bajnokságra, melyet 
idén minden olimpiai osztály számára 
azonos helyszínen, Helsinkiben rendeznek 
meg július elején.
eredmények
http://race-results.kielerwoche.de/#

eszes Bernadett

Berecz Zsombor a Medal Race-ben
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A június 18-19-i hétvégén rendezte meg az OB V. fordulóját 
egyik legszebb tanúhegyünk lába elôtt a Badacsonytomaji 

Szörfklub és a Magyar Szörf Szövetség. 
Nincs oka panaszra a versenyzôknek és a szép számú 
érdeklôdôknek, hiszen szombaton ragyogó napsütés és déli-
délnyugati 3-5 Bft nagyságú szél kíséretében valamennyi 
osztályban az összes tervezett futam magas színvonalon lement. 
Egy igazán kellemes napon, melyen az égiek a kedvünkben 
jártak… 
Vasárnap az idôjárás tekintetében kevesebb szerencsénk volt: a 
szomorúan szemerkélô esôben egy futamot tudtunk megrendezni 
kifejezetten gyenge szélben. A versenyre rekordszámú (38) 

nevezés érkezett, tanulságként pedig elkönyvelhettük, hogy:
1. a változatosság gyönyörködtet – szombaton szerencsénk 
volt, vasárnap nem, 2. azonban Detre Diának sem szombaton, 
sem vasárnap nem volt szerencséje. Sôt, igencsak pechesnek 
bizonyult az alkatrészproblémáival… Fel a fejjel, Didó!
3. Idén a kijelölt pálya már egészen közel volt a strandolókhoz, 
ami jó hatással volt a versenyt követôk számára – Perjés Zoli 
könnyed zenéjével együtt. 
4. A papírforma több osztályban is borult: az olimpiai osztályban 
Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron, a Raceboardban Szontagh 
András, a Raceboard juniorban Nikl András, a Formulában Varga 
Gábor, a Sportosztályban pedig Nagy-Pál Levente érdemelte ki 
az elsô helyezést.
Jó szelet!                                                    
          Utassy lodi, Kruchina Károly

Sika Vulkán Kupa

2011. június 17. este fél nyolc: 350 hajó közt elrajtolt a Raffica-csapat. A rajt dinamikusra sikerült, lendületbôl 

törtünk ki a rajtvonalon a lassabb hajók közül, maximális sebességgel. A Libera osztályban azonnal elsô 

helyre álltunk, a Telebox, a Carondimonio és az Italia próbálta tartani velünk a tempót.

szörf oB

A rajtot követôen három katamarán 
haladt az élen, de hamarosan 

az egyik, a Black Jack SL33-as technikai 
problémák miatt kiállni kényszerült. Látható 
volt, hogy a katamaránok gyorsak lesznek 
ebben a szélben, de hosszú volt még 
a verseny, bármi benne volt a pakliban. 
Idén a németek egy iPhone alkalmazást is 
elindítottak annak érdekében, hogy a bójákat 
a versenyzôk könnyebben megtalálják a 
sötétben. Ez alapján tájékozódtunk mi is: 
sokkal pontosabban tudtunk így vitorlázni, 
és csak a maximális tempó tartásával kellett 
foglalkoznunk a bóják keresése helyett.
Idén a Lindau, Romanshorn, Eichhorn, 
Überlingen pályát tûzték ki, ami ellentétes 
irányt jelent a tavalyi pályához képest. Az 
elsô bóját még világosban vettük, gyengülô 
szélben haladtunk a második és harmadik 
irányába. A Vordeck nem sokat unatkozott. 
A második bója elôtt sikerült a Teleboxnak 
4-5 km-t adnunk, közben az idôjárás egyre 
rosszabbra fordult – a kisebb esôbôl, amit 
elôre jeleztek, egyre komolyabb zuhé alakult ki. 
Éjfél körül, a harmadik bója vételekor hallottuk 

a parton nekünk szurkolókat, ez további erôt 
adott a folytatáshoz. Innen a befutó 40 km-re 
volt Lindauban, félszeles irányban. Rohantunk 
is, bíztunk benne, hogy meg tudjuk csípni a 
katamaránokat, és még befuthatunk az elsô 
három hely valamelyikén. Utólag kiderült, hogy 
az elôttünk levô katamaránok közül kettô Svájc 
irányába indult, és ott megállt a gyengébb 
szélben egy idôre, így az esélyünk az elsô-
második helyre is megvolt. Végül a Holy 
Smoke katamarán 02 óra 11 perckor futott 
be – ahhoz, hogy ôt megfogjuk, átlagosan 12 
csomós sebességgel kellett volna vitorlázni a 
célig. De nem sikerülhetett: egy steuerboard-

backboard szituációban nem kaptunk útjogot 
egy hajótól, és balesetet szenvedtünk.
Kb. éjjel 1 órakor beértünk a kettes bója felé 
kreuzoló hajók közé, ezért próbáltunk az északi 
part felé ejteni. Tudtuk, hogy backboardon 
vitorlázunk, ennek ellenére próbáltunk elmenni 
elôlük. A sötétben azonban egy hajó olyan 
manôverre kényszerített bennünket, aminek 
a vége borulás lett. Választani kellett, hogy 
felette vagy alatta menjünk el, és ebben a 
szituációban a hajók és a legénység mentése 
érdekében természetesen lefelé menekültünk. 
A hajók nem értek össze, de az árbocok 
összeütközésének elkerülése érdekében 
a Rafficát lee-be kellett döntenünk, ami a 
takarásból kiérve a borulást is megkönnyítette. 
Aki trapézon volt, bezuhant a boomra, a 
többiek a hajó különbözô pontjain lógtak vagy 
a vízbe estek. Ez éjjel egykor, 15 fokos vízben 
életveszélyes szituáció volt, de szerencsére 
mindenki megúszta a balesetet. Késôbb egy 
nagy teljesítményû német motoros mentett ki 
bennünket. Szerencsére a hajót is mentették, 
nemcsak a mannschaftot. Reggel hatra 
vontattak ki minket Ultramarin kikötôjébe: egy 

A Raffica a Rundumon
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nemzetközi mérce

elsô nap
Ahogy az elônevezés is utalt már rá, komoly mezôny jött össze 

a megmérettetésre, 16 nemzet 119 hajója vágott neki a regattának. 
Sajnálatosan Sopi és csapata mégsem villantja itt meg magát, így 
hazánk színeit egyedüliként Józsa Márton csapata és a 60 lábas maxi 
jacht, a Wild Joe képviseli a világbajnokságon. Marciék korábban 
leutaztak, hogy bemelegíthessenek, de az idôjárás nem volt kegyes 
hozzájuk. Az edzôtáborban összesen két napot tudtak vitorlázással 
tölteni, és az elôírt fogyókúra sem dobta fel a csapatot.
A hétfôi napra pályaverseny szerepelt a terítéken, amit érdeklôdéssel 
várt a kishajós versenyzôket is a fedélzeten tudó Wild Joe társulat. 
Nekik a „CLASS A” kategóriában 56 ellenfél jutott, akik, mint kiderült, 
már a rajtnál komoly fejtörést okoztak. Fiaink hamar rádöbbentek, 
hogy tengeri tapasztalat ide vagy oda, itt is fontos a rajt, és bizony nem 
ritka a harmadik sor kialakulás sem az ideális oldalon. Ezt tetézte a 
versenyrendezô rajthajó tétovasága, amivel sikerült az amúgy sem 
remek rajtot tovább szomorítani. Józsa Marcit idézve: „Történt ugyanis, 
hogy a starthajón szereplô zászlók közé elsôre az általános visszahívó 
zászlót húzták fel, majd a rádión is ezt az információt erôsítették meg. 
Ennek megfelelôen mi le is ejtettük a hajót, és értékes magasságot 
és pozíciót veszítve elindultunk vissza a rajtvonal felé. Majd a rendezô 
meggondolta magát, és ment tovább a verseny. Hiába adtunk be 
jogorvoslati kérelmet, a zsûri elutasította azt.”  
Nos, a Wild Joe ennek megfelelôen némi hátránnyal vágott bele 
a felzárkózásba, ami sebességének köszönhetôen nem is ment 
rosszul. Az összetett második helyen futott át végül a célvonalon, de 
mint tudjuk, ez esetünkben nem lehet elég. Az ORC szabályoknak 
megfelelôen a rendezôk a korrigált idôt veszik alapul a végsô 
futamsorrend megállapításánál. És bár Marciék 12.10-kor befutottak, 
a korrigált menetidejük 01.05.22 lett. A futamot nyerô elsô hajó 
(CRO6789), a Marina Kastela (Grand Solei 56 R) csak 12.16-kor futott 
be, a korrigált ideje mégis 00.59.48 lett. Hat perc itt, hat perc ott – 

ez egy ilyen játék, ha nem esünk vissza a rajtnál, és tisztán a saját 
ritmusunkban vitorlázhatunk, sokkal jobb helyen is végezhettünk volna 
– mondta Józsa Márton kormányos, emésztve a 45. hely és az elsô 
futam tapasztalatait.  

Második és harmadik versenynap
A versenyrendezôk a VB második és harmadik futamát egy folyamatos, 
de féltávnál kettéosztott távolsági versenyként álmodták meg – a 
második futam befutója tehát a táv mintegy felénél elhelyezett ellenôrzô 
pontnál volt. De a vitorlázást nem kellett megszakítani, gyakorlatilag 
a befutó volt egyben a harmadik futam rajtja is. (Ez azért volt így 
kivitelezhetô, mert a hajók az adott szakaszon elért idôeredményükkel 
versenyeznek egymással.)
A meteorológiai jelentések gyenge, változó irányú szelet 
prognosztizáltak, ami tökéletesen beigazolódott. A kisebb, 50 láb körüli, 
könnyebb hajók számára a gyenge szél ideálisabbnak bizonyult. Ez 
közvetlenül a rajt után kiderült, amikor egy Cookson 50-es és egy TP 
52-es vágott az élre. Akkor kezdôdött el a kergetôzés, ami számunkra 
végül 27 órányi folyamatos feszült figyelmet jelentett.
A pályát a partközeli szigetek között rajzolták meg, ami a termikus 
szelek kialakulásával segíteni tudta az elôrehaladást. De ehhez 
olykor veszélyes közelséget kellett vállalni a szigetekhez. Összesen 
öt alkalommal érkezett olyan frissülés, ami megengedte, hogy 
eltávolodjunk a szigetektôl. Mivel a Joe-nak mélyebb a merülése, és 
leheletnyi szélben kevésbé mozgékony, mint az 50 láb körüli hajók, 
a „szigetharcokban” alapvetôen hátrányban voltunk. Gyakorlatilag 
szélcsíkról szélcsíkra vitorláztunk, és amelyik hajó pár méterrel 
tovább húzott egy takkot, mint ideális lett volna, az azonnal büntetett. 
Már az elején kikristályosodott, hogy nagyon észnél kell lenni, és 
változatlan körülmények között semmi esélyünk arra, hogy a számított 
eredményben jól szerepeljünk.
Igyekeztünk tartani a többieket, és öt frissülésbôl négy alkalommal 
több kilométeres elônyt is kovácsoltunk. De mind a négy alkalommal 

összefagyott, de boldog Raffica-csapat ért 
partot. Ezúttal nem az eredménynek tudtunk 
örülni, hanem annak, hogy senki sem veszett 
oda, és a hajó sem tûnt el a 200 méter mély 
vízben.
Lindauba visszatérve az emberek az utcán, a 
vitorlázók a Lindau Segel Clubban egyöntetûen 
és ôszintén sajnálták, ami velünk történt. 

Kiderült, hogy a második helyre felérhettünk 
volna a Holy Smoke katamarán mögé, de ez 
már sovány vigasz volt számunkra.
A lindaui emberek támogatása, együtt-
érzése a csapatban mindenkit megérintett. 
Szeretik a Rafficát, és nagyra értékelik a 
versenyen nyújtott teljesítményt akkor is, 
ha a baleset miatt nem lehettünk ered-

ményesek. Ez a Lindau Segel Club 2011-
es Rundum összefoglalójából is látszik, 
amiben a Holy Smoke mellett a Raffica 
kapta a fôszerepet. Megtisztelô és különös 
egyben, de valószínûleg csak nekünk – 
nekik ez természetes. Vajon mi lehet ennek 
a hátterében?

várkonyi Csaba, csapattag

Wild Joe az ORC világbajnokságon 
2011. június 18-25. között Horvátországban, Cres szigetén rendezték meg az idei ORC világbajnokságot. 



versenyek

29     8 porthole  6  2011

elöl állt meg a szél, és míg mi egyhelyben álltunk, a mezônyt szép 
lassan odafújta hozzánk a maradék fuvallat. Ilyenkor arra kellett 
figyelnünk, hogy a szél utolsó maradékaival még a többiekhez képest 
jó pozíciót tudjunk felvenni, a lehetô legkisebb esélyt adva számukra 
az elôzéshez. Amikor minden oldalról rontanak ránk a hajók, míg mi 
cammogunk – ez gyötrelmes feladat. Néhány alkalommal egy-két hajó 
pár száz méterre el is távolodott tôlünk, míg eljutottunk a megfelelô 
szélcsíkig, és az ideális ösvényen folytathattuk utunkat.
Sajnos a befutó elôtt 15 mérfölddel, vezetô pozícióban ugyancsak 
leállt a szél, és egy sziget révén még összetettebb volt a helyzet, 
mint addig valaha. Az üldözôk egy része egyik, páran a másik 
oldalán indultak el, miközben elöl folyamatosan gyengült  a szél és 
nagy sebességkülönbséggel közeledtek hozzánk. Az addigi közel 
10 csomós szél – amiben harsogva rohantunk gennakerrel – lassan 
2-3 csomós szélcsíkokra foszlott, s utána teljes szélcsend honolt 
mindenütt. Olyan hajók jelentek meg a közelünkben, akiket addig a 
horizonton se láttunk. Tapadtunk az egyetlen közelben lévô szigetre, de 
két hajó megcsúszott. Az egyik kijjebb merészkedett a sekély vízben, 
a másik a sziget túloldaláról érkezett, tehát még védeni se tudtuk. 
Lassan szélcsíkok kezdtek kialakulni, amivel el tudtunk vánszorogni a 
szárazföldig, majd onnan frissülni kezdett és ez alkalommal nem állt el 
a szél. Túl közel volt a befutó, így már nem volt esélyünk visszaszerezni 
a vezetô pozíciót és harmadiknak futottunk be abszolútban.
Nyert az Aniene 1a Classe – TP 52-es (27:41:37), 2. a Calipso IV – 
Cookson 50-es (27:43:13), majd a Wild Joe (27:53:01).

Negyedik nap
Nos, ma honfitársaink három futamban vettek részt. Az elôzetes 
idôjárás-jelentéseknek megfelelôen bóra fújt ma is, amiben az 
elsô futamban sikerült egy hatodik helyet megcsípni a srácoknak. 
Tájékoztatásul egy kis idôelemzés – az elsô helyezettôl alig több 
mint két perc választotta el ôket.  Ezen aztán annyira fellelkesedtek a 
Wild Joe fedélzetén tartózkodó vitorlázó barátaink, hogy a következô 

futamban már a harmadik helyre is felkapaszkodtak, alig egy percre 
csökkentve az elsôtôl mért idejüket. Azt hiszem, ha itt befejeznénk a 
nap krónikáját, mindenki mosolyogva hajtaná álomra a fejét. 
Ám volt egy harmadik futam is. Ahol annak ellenére, hogy mára leálló 
szelet jósoltak, bizony még 20 csomó felett is fújt, ami srácainkat 
is meglepte. De bosszantotta is, mert a korlátozott vitorlaszám-
használatnak köszönhetôen az erôs szeles hátszélvitorla így nem 
tarthatott velük a verseny során. Nem volt mit tenni, ha a szél is fújt, a 
sikersorozat is tartott, hát felhúzták a nagyobb méretû gyenge szeles 
hátszélvitorlát is, Józsa Marci vezényletével. Naná, hogy le is tépték, 
így a második körben már pillangózva teljesítették a hátszélszakaszt, 
visszaesve ezzel a 35. helyre a futamban. Az egyenlegük pillanatnyilag 
44, 30, 46, 6, 3, 35. helyek, ami összetettben a 22. helyre elég. Azt 
sajnos már megállapíthatjuk, hogy számukra a dobogós remények 
a bóra szárnyán távoztak, ám mások még harcolnak a világbajnoki 
címért. 

zárónap
A szombati versenynapon három próbát tett a rendezôség, de csak egy 
érvényes futamra volt elegendô szél. Közvetlenül a rajtceremónia elôtt 
eltört az egyik focklatnink, ami végighasította a vitorlát egy félméteres 
szakaszon. A javítással épp a rajtra lettünk kész. Helyezkedni már nem 
sok idônk maradt, így hátrányból kezdtünk.
Az elsô hátszélszakasz végére sikerült felkapaszkodnunk a mezôny 
élére, és a versenyben nagyon jól teljesítô Aniene 1a Classe TP 
52-essel vívtunk test-test elleni küzdelmet (akik a harmadik futamig az 
1. helyen álltak a VB összesített eredménye alapján, és végig szépen 
vitorláztak). A TP nagyon élt a sokszor 22 csomóra erôsödô szélben, 
de végül óriási küzdelemben egy másodperccel elôtte futottunk be.
Ezt követôen a rendezôk ugyan két kísérletet is tettek, amelyek 
számunkra biztató eredménnyel kecsegtettek, de sajnos több futamra 
már nem tudott sor kerülni. Oka az egyre gyengülô, a pálya kitûzésére 
alkalmas terület egyes részein helyenként teljesen leálló szél volt. 
Az utolsó próbálkozásnál például közel 8 perces elônyünk volt az 
abszolút 2. helyen vitorlázó  TP-vel szemben, és a befutónk elôtt 200 
méterrel érvénytelenítették a futamot. Számunkra ez bosszantó, de 
a helyenkénti szélcsendes területek miatt szakmai szemmel nézve 
érthetô döntés volt.
Az érvényes futamunk a számított eredmény alapján a 11. helyre volt 
elegendô, így egy helyet javítva addigi összetett helyezésünkön, az 
ORC világbajnokságot a 21. helyen zártuk.
Összességében egy nagyon szép versenyen vehettünk részt sok 
erôs ellenféllel, s ennek révén sokat fejlôdtünk fejben is. Az elején picit 
még bátortalanok voltunk és balszerencsések, de a végén már-már a 
számított eredmény szerinti elsô hely sem tûnt elérhetetlennek egy-egy 
futamban... 
Köszönjük mindenkinek a motiváló biztatást! 

adorján Csaba
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A 
Panama-csatorna átlépése után 
Ecuador felé folytattuk utunkat. 
Az Egyenlítôi övben a vitorlázás 
nem túl egyszerû, mivel szinte 

nincs szél! 2011. május közepétôl június kö-
zepéig hajóztunk ebben a zónában, és az 
idôjárás nem is okozott meglepetést. Volt 
olyan francia vitorlázó barátom, akinek 40 
csomós szele volt, de nálunk a legnagyobb 
szél is „csak” 25-30 csomós volt. És persze 
sok-sok zivatar és még több szélcsend. Az 
utunk így tíz napig tartott, amit többször ne-
hezítettek szembeszeles részek is.
„Az Egyenlítô mentén elhelyezkedô ala-
csony nyomású övezet az ún.  trópusi 
konvergencia zóna, amely átlagosan 200 
mérföld széles (kiterjedése és elhelyezke-
dése miatt jelentôs évszakos és napi vál-
tozás). A zónára jellemzô a hosszantartó 
szélcsend vagy enyhe, változó irányú sze-
lek, amiket gyakori heves esôzések, ziva-
tarok váltanak fel.” (Horváth CsabaBaffia 
György: Jachtnavigátor I.)

Amikor 2011. május 24-én 12:20-kor átlép-
tük az Egyenlítôt, a perui áramlat 1,3 cso-
móval tolt vissza minket! Ez a hideg áram-
lat Dél-Amerika csendes-óceáni part-
ja mentén áramlik délrôl észak felé. Az 
Ecuador-Galapagos szakaszon ezzel már 
nem kellett küzdeni. 
Az Egyenlítô átlépését természetesen 
megünnepeltük, bár nem teljesen tartottuk 
be a tengerész hagyományokat: koccintá-
sok, úszás, ugrálás és áldomás. Az elsô 
átkelôkre általában különbözô mókás ava-
tási szertartások várnak: befestik, rumot 
vagy tengervizet itatnak vele, vagy épp be 
kell ugrania a vízbe. Mi inkább csak arra 
kértük Poseidont, hogy tartson meg min-
ket minden jó szokásunkkal együtt. Majd 
egy finom halebéddel és sok rummal ün-
nepeltünk.

Méder áron

Egyik éjjel 3-4 csomóval vitorláztunk 
épp, mikor a tôkesúlyba beleakadt 

egy kivilágítatlan halászháló. Áron szólt 
Gyulának, hogy jöjjön ki ôrködni, majd víz-
be ugrott és kiakasztotta. Addigra odaér-
tek a spanyol halászok, akikkel aztán jól 
elbeszélgettek hajnalig. Én közben alud-
tam, hisz az én ügyeletem minden reggel 
5.30-tól volt.
Sok halat fogtunk, de sajnos többször el-
szakították a damilunkat a nagyobb pél-
dányok. Emellett minden nap volt a hajón 
különbözô ízesítésû friss ciabbatta. 
Ecuadorban, Libertad városában kiemel-
tük a hajót, és felkészítettük a csendes-
óceáni átkelésre. Algagátlózás, kisebb ja-
vítások, az anódok cseréje és a szokásos 
évi karbantartás.
Ecuador meseszép és igen olcsó. Nagyon 
finom helyi ételeket ehetünk alig 1-2 dollá-
rért. Az Andok hegységében jókat kirán-
dultunk. A legjobb élmények Banosban, 
egy kis falucskában értek: rengeteg ext-
rém sportot lehet itt kipróbálni. Átkelé-
sek a folyó felett, a vízesések látványa, le-
csúszás egy kötélen, melyre csak a há-
tad van a rögzítve, mind-mind remek 
adrenalinszint-növelôk. Nem beszélve a 
vadvízi (4-es szintû) raftingolásról, vagy az 
éjszakai vulkánlátogatásról.

vitorlázás A Csendes-óCeánon

Panama – Ecuador – Galapagos 
(1500 tengeri mérföld)
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Quito, a fôváros rengeteg látnivalót tartogat a turistáknak: sok 
templom, mûemlék, szobor és park várja az utazókat. A pezsgô 
éjszakai élet elmaradhatatlan kelléke a helyi likôrös narancs vagy 
szamóca.
Az Amazonast mindenkinek ajánlom, aki erre jár. Az esôerdôk, 
soha nem látott nôvények, állatok káprázatossá tették az ittlétün-
ket.
Gyulával késôbb hazarepültünk, és Áron egyedül indult neki a ti-
zenhárom nagy és hat kisebb vulkanikus szigetbôl álló, 1959 óta 
nemzeti parknak számító Galapagosnak. Rekordidô (három nap) 
alatt érkezett Santa Cruzra, a központi szigetre 2011. június 11-én. 
A fô kikötôje Bahia Academy, egy nagyon kicsi, kedves horgony-
zó öböl a város szívében. Fôleg turistahajók állnak itt horgonyon, 
de akad néhány vitorlás jacht is, és persze néhány ittfelejtett hajó 
– minden kikötô kötelezô kelléke.
Puerto Villamil Galapagos  harmadik legnagyobb települése – 
1000 ember lakja. Itt csatlakozott Áronhoz Ákos, aki három hóna-
pig lesz legénység a hajón. A srácok együtt mentek felfedezni az 
izgalmas helyeket. Külön figyelmet érdemelnek az egzotikus álla-
tok: hatalmas teknôsök, pingvinek, oroszlánfókák, fregattmada-
rak színesítik a környéket. 
Sokat búvárkodtak itt – szabadtüdôsen, csupán egy maszkkal is 
rengeteg élményt gyûjthet az ember. A változatos vízi élôvilág mi-
att Galapagos Földünk talán legizgalmasabb merülôhelye.
Áron négy hét múlva, 3200 tmf non-stop vitorlázást követôen ér-
kezik majd Marquises (Franica Polinézia) Nuku Hiva szigetére. In-
nen újra jelentkezik, mielôtt a sziget bevitorlázására indul.

Bólya Mercedes

Útvonalváltozás!
7. szakasz 2011. aug. 11. – 2011. aug. 31 (3 hét). Indulási kikötô: 
Francia Polinézia, Tahiti, Papete. érkezési kikötô: Francia Polinézia, 
Tahiti, Papete
Útvonalterv: Tahitiból indulva a Társas-szigetek körbevitorlázása…
(Moorea, Bora-Bora, Huahine, Raiatea and Taha’a…)
8. szakasz 2011. szept. 1. – szept. 14. (2 hét). Indulási kikötô: Francia 
Polinézia, Papete. érkezési kikötô: Cook-sziget, Suwarrow – helyette 
Rarotonga sziget
9. szakasz 2011. szept. 16. – szept. 30. Indulási kikötô: Cook-sziget, 
Suwarrow – helyette Rarotonga sziget. érkezési kikötô: Western 
Samoa, Apia 
10. szakasz 2011. okt. 1. – 2011. okt. 14. (2 hét). Indulási kikötô: 
Western Samoa, Apia. érkezési kikötô: Tonga, Nuku Alofa. Út-
vonalleírás: 550 tmf levitorlázása szigetek között.
11. szakasz 2011. okt. 15 – 2011. okt. 30. (2 hét). Indulási kikötô: 
Tonga, Nuku Alofa. érkezési kikötô: Tonga, Nuku Alofa
Útvonalterv: Tonga szigetvilágán körbevitorlázunk (Vava’u szigetcso-
port) kb. 400 tmf.
12. szakasz 2011. nov. 1. – 2011. nov. 14. (2 hét). Indulási kikötô: 
Tonga, Nuku Alofa. érkezési kikötô: Fidzsi-szigetek, Suva. Útvonalterv: 
Fidzsi és Tonga szigetvilágán keresztül 600 tmf levitorlázása. 
13. szakasz 2011. nov. 15. – 2011. nov. 29. (2 hét) Vitorlázás 
Fidzsin. Indulási kikötô: Fidzsi-szigetek, Suva (Vitu levu sziget). 
érkezési kikötô: Fidzsi-szigetek, Suva (Vitu levu sziget). Út-
vonalleírás: 2 hetes vitorlázás Fidzsi szigetvilágában, Vitu levu 
sziget déli partja – yasawas szigetcsoport – Kadavu sziget – 
yanuca és Beqa sziget – Vanua levu sziget (Savusavu) – Vitu levu
14. szakasz 2011. dec. 1. – 2011. dec. 21. (3 hét). Indulási kikötô: 
Fidzsi-szigetek, Suva. érkezési kikötô: Új-Zéland, Opua (Bay of 
Islands). Útvonalterv: 1 100 tmf nonstop vitorlázás, várható vitor-
lázási idô 11 nap. leírás: Fidzsi vizein vitorlázás, egy kis szigetnél 
megálló, majd 1 100 tmf vitorlázás Új-Zélandra (ebbôl 900 tmf 
nem trópusi körülmények között). érdekesség: Fidzsi kultúra és 
Új-Zéland természeti szépségei, például Bay of Islands.
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Hadd segítsek! Dolesch Iván – nem 
egy generációnak még mindig 
Iván Bácsi – talán a legkarizmati-

kusabb ember volt, akivel valaha találkoz-
tam. Kisugárzása, megkérdôjelezhetetlen 
tekintélye elfedte emberi gyengeségeit, a 
kívülrôl érkezettek kezdeti szakmai hiá-
nyosságait. A vitorlázásba egy 25-ös jolle 
büszke tulajdonosaként csöppent be a 
kajak- és síversenyzésben edzôként is 
ismert sportember. Télen a Honvéd síszak-
osztályát vezeti, nyáron a vitorlásversenye-
ken idôsebb Schalbert Gyula kormányozza 
a hajóját. Amikor 1951-ben a Honvéd vitor-
lás szakosztályát is rábízzák, bátran vál-
lalja a kihívást. 1982-ig irányítja a földvá-
ri telepet, mely többször is nevet vált, de 
arculatot soha. A Szpari ma is ôrzi azokat 
a hagyományos értékeket, melyek Dolesch 
Iván céltudatos munkája és példamutatása 
nyomán váltak az egyesület „védjegyévé”.
Egy 1993-ban készült interjúban így vall 
magáról:
„Olyan vagyok, mint a Jack London által 
megálmodott figurák. ôk a példaképeim: 
alulról jött egyszerû emberek, akik adan-
dó alkalommal a maguk által vállalt fel-
adatokban mindig helytálltak. Nekem nem 
volt egyszerû gyerekkorom. Nagyon korán 
elhatároztam, hogy valamivé kell lennem… 
világéletemben a sportot kerestem, mint 
síelô, kajakozó, vitorlázó és aztán mint 
edzô. Mindig szerettem küzdeni és persze 
olvasni. Ez volt az életem.
Miért lennék zárkózott ember? Talán pél-
dául azért, mert sok különbözô ember-

rel foglalkozom. Ezek között vannak szá-
momra szimpatikus, kedvelt figurák, és 
vannak közöttük olyanok is – ez az életbôl 
fakad –, akiket nem kedvelek. Na már 
most a látszatát is el akartam kerülni, 
hogy kivételezek, ezért, ha érzelmeimet a 
szimpatikusok felé irányítottam, akkor azt 
éreztem, hogy kivételezek. A jó edzô sze-
rintem nyílt, ôszinte és mégis kicsit miszti-
kus kell legyen.”
Valójában igen kemény, ellentmon-
dást nem tûrô, tiszteletet parancsoló stí-
lusa mély nyomott hagyott a rá bízott 

versenyzôkben. A reggeli torna, a vízi és 
parti kötelezô programok soha nem marad-
tak el. Az esti értékelô megbeszélésekrôl 
senki sem maradhatott távol, a telep-
re érkezni, vagy onnan távozni csak az 
ô engedélyével lehetett. Jelenlétében 
nem volt zsebre dugott kéz, ha hozzánk 
beszélt, figyelemmel kellett hallgatnunk. 
Szélcsendes idôben, ha már a hajók is 
ragyogtak, akkor sem engedett tunyul-
ni. Súlyos betonoszlopokat kellett a telep 
egyik végébôl a másikba mozgatnunk, 
nyilván azért, hogy lekösse energiáinkat, 
de sosem éreztük ezt a „látszattevékeny-
séget” céltalannak. Akkor még hangárok-
ban, emeletes ágyakon aludtunk. A takaro-
dó, a villanyoltás szertartásának betartását 
igen szigorúan megkövetelte. 
Ez persze nem jelentette azt, hogy az éj 
leple alatt ne osontunk volna ki a föld-
vári éjszakába. Soha nem ellenôrizte, 
hogy ágyban töltöttük-e az éjszakát. 
Meggyôzôdésem, hogy pontosan tudta, 
mi történik, de ezt a kis bûntudatos sza-
badságot meghagyta nekünk. 
Ritkán humorizált, nem volt tréfás ember, 
ezért is keltett nagy meglepetést egy nem-
rég a tárgyi emlékek között kutakodók 
által fellelt fotó, melyen cowboyként pózol, 
kezében a startpisztolyokkal. Szeretnénk 
ezt a képet most közzétenni azoknak, 
akik ismerték, és azoknak is, akiknek a 
Dolesch név csak egy vésett felirat egy 
népszerû hagyományos verseny vitrinben 
ôrzött díjain… 

gerô andrás

dolesCh iván 

Emlékkép és egy emlékverseny
Egyre több verseny viseli nagy elôdeink nevét, de vajon ismerjük-e a névadót, felsejlik-e az életmû megôri-

zendô emléke? Sokunk számára képek társulnak az elnevezéshez, miközben egyre többen egy klubhoz, egy 

kikötôhöz kötôdô eseményre asszociálnak. Így van ez rendjén, hiszen az Andrássy útról már szinte senki-

nek nem jut eszébe kiegyezéskori miniszterelnökünk, mert a gyönyörû sugárút látványélménye felülírja a 

névadót. Ahogy a Rumcájsz Kupa „arcát” is többen képesek maguk elé képzelni, mint a hétvégi Dolesch 

Iván emlékverseny legendás névadóját.
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Az úgy történt, hogy a ’81-es Siófoki Kalóz-bajnokságon már 4-5 
külföldi versenyzô is részt vett. Nagyon jónak találták a szervezést 
meg a versenyt is, és folyamatosan kérdezgették: mi magyarok 
miért nem veszünk részt az Európa-bajnokságokon, és miért nem 
vagyunk tagja a Nemzetközi Kalóz Szövetségnek? Addig-addig, 
míg végül is meghívást kaptunk a Fertô tavon rendezendô ver-
senyre.
Persze, mivel a kalóz nem olimpiai hajóosztály, nemigen támo-
gatták az ötletet, hogy részt vegyünk rajta. (Csak emlékeztetôül: 
akkor még ún. piros útlevelünk volt, és a nyugatra utazás külön 
procedúra volt. Erre azért végül is kaptunk szolgálati ablakot.) A 
meghívó a ’81-es nôi és férfi bajnoknak szólt. Név szerint Csillag 
Katalin–Babics Ágnes M 87, és Szentpéteri Ádám–Forster 
László M9-es. Rajtengedélyt a szövetségtôl csak úgy kaptunk, 
ha a nevezési díjat is és az ellátásunkat is fedezi a meghívó fél. 
Természetesen a levél ezt is tartalmazta. A valóságban csak a 
nevezési díjat vállalta át az Osztrák Kalóz Szövetség, az ellá-
tást pedig ki-ki a maga módján oldotta meg. Amit ingyen biz-
tosítottak, az a sátorhely a Yacht Club melletti campingben, a 
tó partján.
Lázasan készülôdtünk, de egyik alapvetô gondunk a hajó kiszállí-
tása volt. Mi Kati 126-os Polski Fiatjával indultunk útnak, és hajón-
kat terv szerint Forster Laci – akinek autóján volt vonóhorog – vitte 
volna majd át a határon a sajátjukkal együtt. Kétszer fordulva. 
Hahaha, ahogy ezt mi elképzeltük… A két forduló miatt Laci fél 
nappal korábban indult, és este kaptuk a hírt, hogy nem tud két-
szer átmenni a határon, így Sopronban egy parkolóban hagyja a 
hajónkat.

Mi július 26-án, vasárnap korán reggel indultunk, „kis” gyomor-
remegéssel, mert a heti ellátásunkhoz szükséges helyi pénzt is 
vinnünk kellett - ami akkor nem volt szabályos –, és hát… a hajó! 
Hogy fogjuk átvinni a határon? Optimistán arra gondoltunk, majd 
„vonóhorog-stoppal” megoldjuk. Több furcsa reagálás után egy 
osztrák autós végül bevállalta. Csakhogy elôbb ebédelni szeretett 
volna. Így a várakozás közben kitaláltuk, hogy jó nekünk a „Polos” 
lökhárítója is; van nálunk kötél elég, meg néhány szakadt, régi 
típusú mentômellény, amivel kipárnázzuk a támasztásokat. Meg 
is tettük. A lökhárítóra támasztva, és a konzolokon áthurkolva jó 
szorosan rögzítettük a kötelekkel. Végül is elindultunk a határ felé. 
A szembejövôk befogták a szemüket… A határon inkább csak a 
hajópapírokat kérdezgették, majd útnak indulhattunk.
Az elsô faluba érve – Klingenbach – alaposan meresztettük a 
szemünket, hogy hol hagyhatnánk valami biztos helyen a hajót, 
ahonnan majd Lacival a verseny helyszínére szállítjuk. Még nem 
is értünk a falu közepéig, mikor láttunk egy olyan házat, melynek 
széles, aszfaltozott gazdasági bejárati útja volt. Azonnal ráhajtot-
tunk. A háziak pedig nagyon kedvesen megengedték, hogy ott-
hagyjuk, bár éppen ebédeltek.  Mikor Lacival visszamentünk érte, 
még mindig az ebédlôasztalnál ültek, pedig nem kis távolságot 
tettünk meg. Invitáltak is, sütire, kávéra, de minket hívott a felmé-
rési idôkorlát. Az is egy vicc volt… a mi hajónk, az M87-es 50 kiló-
val volt nehezebb az összes többi hajónál, úgy, hogy a mozgó 
alkatrészek nem is voltak benne méréskor! Az egész mezôny 
olyan volt, mintha egy másik hajóosztály lenne a mi régi fa kaló-
zunkhoz képest.  Dupla fenekûek, csili-vili alu-baumok és árbo-
cok. Mi kaptunk 2 db légzsákot, mondván, hogy ha borulnánk, 
magunknak kell felállítani a hajót; NINCS MENTÉS. Késôbb meg-
értettük, mert az egész EB-t összesen 3 (!) db motorcsónakkal 
rendezték meg.
Eme izgalmak után azonnal fel kellett állítanunk a sátrunkat – a 
miénk volt a legkisebb: a szokásos kis kétszemélyes „kutyasátor”. 
De boldogok voltunk, hogy ott lehetünk az induló hajók között. 
Este sétáltunk egyet, felderítve Neusiedl am See környékét.
Július 27. hétfô – 5-6-os szél
Megnyitó 10:00-kor, majd indulás próbafutamra. Elôtte „rajtgya-
korlatok” voltak, a 127 hajónak nem tudtak elég hosszú rajtvona-
lat kitenni, és a szél is erôs volt. Állandóan vissza kellett lôni. Így 
végül is kapu-rajttal indították el a mezônyt.
A futam végére szétnyílt az árbocunk, és a partra érve már csak az 
árboc kiemelésével tudtunk leszerelni. A teljes nemzetközi társaság 

KAlóz eB A FertôtAvon 

30 éve történt…
A napokban kaptam egy mailt, hogy idén Magyarországon rendezik meg a Kalóz Európa-bajnokságot.  És 

egyszer csak bevillant: pontosan 30 éve annak, hogy elôször vettünk részt hivatalosan a Kalóz EB-n: 1981. 

július 27. és augusztus 1. között Neusiedl am See-n.
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élénk mozgolódásba kezdett, hogy részünkre árbocot szerezzenek. 
Kaptunk!
De így ehhez másik baum kellett, no meg egyéb szerelvények. Azt 
is kaptunk. Megnyugodva, hogy minden rendben, vártuk a más-
napi futamokat.

Július 28. kedd – tervezett két futam, 6-7-es szél
Már induláskor sok hajó borult. A mi fokunk meg leszakadt, így a 
rajthoz sem tudtunk kimenni. A 127 hajóból 15 futott csak végig a 
pályán. A többi borult vagy elsüllyedt. Az M9-es hajó is elsüllyedt.
Az idôjárási viszonyokra és a szerencsétlenül jártakra tekintettel a 
délutáni futamot törölték.

Július 29. szerda – 5-6-os szél
Leszakadt vitorlánk helyett az egyik svájci versenyzôtárs jó 
minôségû erôsszeles fokkal segített ki. Így felszerelkezve élmény 
volt az érzés, hogy mennyivel élesebben tudunk vitorlázni, és csak 
úgy hasítjuk a vizet és a levegôt. Ezzel már a középmezônyben 

végeztünk. Verseny közben derült csak ki, hogy a mi jó kis 
régi hajótestünk nyögve bírja az alumínium árboccal történô 
„strekkelést” és szépen szétnyíltak a palánkok. Így verseny köz-
ben folyamatos „mericskézésre” volt szükség, hogy el ne süly-
lyedjünk.

Július 30. csütörtök – alig-szél
Többszöri flaute-rajtolás, de futam nem 
volt.
Este közös rendezvény, ahol megismer-
kedtünk az Osztrák, a Német és a 
Nemzetközi Kalózszövetség vezetôivel, 
s azt boncolgattuk, hogyan szélesíthet-
nénk a kalóz-versenyek nemzetköziségét 
Európában. 

Július 31. péntek – 1-2 szél
Az elsô futam gyenge, változó szélben 
folyt le. A második futam szélhiány miatt 
meghiúsult.

Augusztus 1. szombat – gyenge induló szél
A változó irányú szél egy 2-3-asban telje-
sedett ki, így meg tudták rendezni az utol-

só futamot. Délután díjkiosztó volt. Ádámék az M9-es hajóval a 
mezôny elsô harmadában (35.) végeztek. Mi, az M87 ötvennyol-
cadikak lettünk, de nôi vonalon így is csak a G3544-es Linke/
Linke testvérpár volt jobb nálunk.

Szép élmény volt; kicsit talán nehézkesebb volt részünkre, mint 
a mai versenyek, de ez adta a romantikáját, és örömmel emléke-
zünk ezekre a napokra.
Kívánom, hogy a Magyar Kalóz Szövetség által rendezendô idei 
EB is sikeres és emlékezetes legyen minden résztvevônek.

Babics ágnes

Júniusi szombat késô délután, süvít a dél-
nyugati rendesen. Egy déli parti kikötô 
vendéghelyérôl üzemképtelen motorral, 
egy szál génuával akar széllel szemben 
kikrajcolni egy hajó. Szükségszerûen rá-
sodródik a szél alatti mólóra. A vitorlát még 

jó öt percig nem tekerik be, hiába üvölt 
vagy ötven torok.
Miután jó alaposan feltúrták magukat a kö-
vekre, végre berolloznak. Megérkezik a se-
gítség. Kérik, dobjanak kötelet, hogy lehúz-
zák ôket. A vitorlázók nem értik, azt sem 

tudják, mi az a vontatókötél. Legalább tíz 
percig, végtelen türelemmel magyarázzák 
a rendôrök, mit is akarnak csinálni, mind-
ezt hogyan, mi „fán terem” az a vontatókö-
tél, és hova kössék.
Végre valahára, vagy félórás tökölôdés után 

KiKötôi MutAtvány

Megáll az ész és visszanéz!

túl a megpróbáltatásokon, Kalóz eB, 1981. Balról jobbra: Babics ágnes, frau Bundi (egyik 
segítônk), Csillag Katalin
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Gyönyörû napsütötte délután, hatalmas, 
vidám színekbe öltözött tömeg, több-
ségében vitorlázók. Gyerekek, fiatalok, 
közép- és az idôsebb korosztály. Mint 
egy ügyesen szervezett flashmob spon-

tán tüntetésén: megérkezünk, emlékezünk és eljövünk. Nincs kényszeredett részvét-
nyilvánítás, de ott vagyunk a füredi köztemetô kínálta térben egy rövid utolsó találko-
zásra a szeretett, legendás baráttal. Aki olyan életet élt, melyet kevesen élhettek meg, 
és úgy távozott, ahogyan azt sokan szeretnénk.
Jó szelet, apuka!

g.a.

Búcsú Apukától

elôkerül minden, levontatják. Vissza akarják 
segíteni a cölöpökhöz, de nem. A hajósok 
csak ki akarnak futni, hogy elhajózzanak a 
szomszédos kikötôbe. Persze széllel szem-
ben úgy tizenhat kilométert.
A rendôr jegyzôkönyvet vesz fel, aláírat-
ja velük, hogy csak saját felelôsségükre 
mehetnek a vízre, figyelmeztetve ôket a 
közelgô 95 km/h széllökésekkel kísért hi-
degfrontra, mely órákon belül besöpör 
északról. Majd mellévett alakzatként ki-
húzza ôket a tóra, jó messze a parttól.
Egy darabig billegnek a génuával, majd 

kezdik felcibálni a grószt. Szélbe állás nuku. 
Saját tengelyük körül forognak, sodródnak, 
majd elszabadul a génua, leszakadt a be-
húzó kötél. Valami csoda folytán többé-ke-
vésbé feltépik a nagyvitorlát, majd berolloz-
zák a használhatatlanná vált fokkot. Próbál-
nak krajcolni, persze csak paskolják a hul-
lámokat. Fél óra alatt, talán ha öt méterrel 
kerültek feljebb.
Itt hagytam abba további megfigyelésüket. 
Bizonyossá lett számomra, hogy elôbb-
utóbb ugyanide fognak visszajönni. Már sok 
bénázást láttam, de ilyen tájékozatlanság-

gal és hozzá nem értéssel még nem talál-
koztam. Ezek annyit tudtak a vitorlázásról, 
hogy fel kell húzni a rongyot, megfogni a kor-
mányt, és ha van szél, megy a hajó, amer-
re akarjuk. Nem hibáztatom vitorlázó tár-
saimat, hisz honnan tudnák, ha soha sen-
ki nem tanította meg nekik. És itt ébredt a 
kérdésem: nagyon kíváncsi lennék rá, kinél, 
vagy mely cégnél oktatták ôket, ki vizsgáz-
tatta, és minek alapján állította ki az eredmé-
nyes vizsgabizonyítványt? Elsôsorban az ô 
figyelmükbe ajánlom soraimat!
   Merlin

litkey Bence 1942- 2011
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Június utolsó hétvégéjén rendezték meg az I. Jolle Talál-
kozót Balatonszéplakon, az Ezüstpart kikötôben. Az ese-
ményt a T-jolle Hajóépítô Kft. és az Ezüstpart Vitorlás 

Egyesület szervezte. A találkozó lehetôséget nyújtott a helyi és 
más kikötôkbôl érkezô vitorlázóknak a kellemes programok al-
kalmával egymás megismerésére, tapasztalatok cseréjére. Az 
elsô napon neves vitorlázó barátunk, Pomucz Tamás tartott 
számunkra egy színvonalas elôadást a versenytaktikáról, amit 

a hallgatóság nagy figyelemmel követett, hiszen még a profib-
bak vitorlástudását sem árt idônként frissíteni. Eközben a ren-
dezvénysátorban már vidáman lobogott a tûz a tárcsa alatt, és 
mire vége lett az elôadásnak, a Mackó János (alias Maci) bará-
tunk által lôtt vaddisznó istenien pácolt steak formájában bor-
zolta ízlelôbimbóinkat. Két mesterszakácsunk, Farkas Feri és 
Hódi Ricsi arany kezei alatt a „Pokol tüze” szósszal pillanatok 
alatt fenséges vacsorává vált.  Az eseményre történô nevezés 
ellenében nagyon klassz pólót kaptunk Géczy László jóvoltából.
A hétvége alatt az idôjárás nem volt tökéletesnek mondható, vi-
szont a sátorba húzódva ez egyáltalán nem zavart bennünket, 
sôt még hangulatosabbá tette az estét. A folyékony ellátmány-
ról Sarkadi Peti gondoskodott – nekem úgy tûnt, senki sem ma-
radt szomjas…
A második nap némi izgalommal indult, hiszen aznapra versenyt 
terveztünk, viszont az idôjárás-elôrejelzés nagyon erôs szelet 
mondott. Emiatt úgy döntöttünk, hogy rövidítünk a pályán, hi-
szen mégiscsak fôleg jollék versenyeznek, jobb, ha partközel-
ben maradnak a hajók. Teljesen érthetô okokból többen nem 

vállalták a részvételt, így kissé megcsappant mezôny vágott 
neki a távnak. Sajnos a Sagitariusnak megsérült a kormánya és 
dobogós helyrôl kényszerült kiállni.
Viszont Frucu megmutatta, hogy még mindig tökös legény! 
Nem indult a motorja, így beugrott a vízbe, és az ötös szél-
ben, az óriási hullámzásban egymaga húzta ki a hajóját, amíg a 
mannschaftok fölszereltek. Becsületére legyen mondva, alapo-
san lekéste a rajtot, tudta, hogy tök utolsó lesz, mégis végigcsi-

nálta! A rövidebb pálya és az erôs szél miatt 
gyorsan lement a verseny.
A díjkiosztó után a vaddisznó másik fele a 
már említett zseniális szakácsok második 
remekmûveként vörösboros vadpörköltként 
végezte. Azokat az ízeket egyszerûen nem 
lehet leírni, és az biztos, hogy ilyen fényes-
re törölt bográcsot még nem láttam!  Ja, és 
ez még csak az ebéd volt! A vacsoráig, ami 
egy isteni birkapörkölt volt Kukucska Sanyi 
jóvoltából, gyorsan eltelt az idô. Finomabb-
nál finomabb házi pálinkák kerültek elô, és 
a hangulatot tovább fokozta Ricsi és Rózner 
Tomi (Öcsi) élvezetes gitárjátéka. Monda-
nom sem kell, hajnalig tartott a buli. Kicsit 
aggódtam is, hogy a társaság odaér-e a 
másnap délelôttre tervezett elôadásra.
Elérkezett a vasárnap, a találkozó zárónap-

ja, amit még egy 
szakmai elôadással 
koronáztunk meg. 
Egy másik kiváló 
vitorlázó barátunk, 
Ruják István tisz-
telt meg bennün-
ket egy emlékeze-
tes elôadással a vi-
to r la -beá l l í tások-
ról. Elmondhatjuk, 
hogy igazán jól si-
került a találkozó – 

amellett, hogy jól éreztük magunkat, még a vitorlázó ismerete-
inket is bôvíthettük!
Köszönet az Ezüstpart Vitorlás Egyesületnek, amiért befogad-
ta a rendezvényt, valamint az egyesület vezetôjének, Rózner Ta-
másnak, aki az elsô pillanattól az ötlet mellé állt és fáradhatatlan 
lelkesedéssel segítette a találkozó lebonyolítását!

tönkô gábor, t-jolle  

Találkozó nemcsak jolléknak
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várjátékok Szigliget szigligeti vár 2011.05.01-2011.08.31.

süss fel Nap! négyhétvégés családi rendezvénysorozat Gyenesdiás több helyszínen 2011.06.25-2011.07.17.

térzene fesztivál Balatonföldvár Jubileumi tér, fesztivál tér 2011.06.29-2011.07.02.

tapolcai Nyár Tapolca Malom-tó és térsége 2011.07.-2011.08.

siófoki Nyári esték Siófok "Kálmán imre szabadtéri színpad 2011.07.-2011.08.

„Jó estét nyár, jó estét Keszthely!” Keszthely Balaton-part, zenepavilon 2011.07.-2011.08.

Kultúra 2011-nyári tárlatok Balatonföldvár "Balatonboglár 2011.07.01-2011.09.18.

Balaton-ifjúság-Művészeti Nemzetközi fesztivál Balatonfüred Kisfaludy színpad 2011.07.01-2011.07.02.

százszínű tánctalálkozó Balatonalmádi városház tér 2011.07.01-2011.07.17.

várjátékok Nagyvázsony Kinizsi vár 2011.07.01-2011.08.20.

Coke Club Siófok siófok Nagystrand 2011.07.02. - 2011.08. 21.

Bivalyfesztivál BFNP Kápolnapuszta, Bivalyrezervátum 2011.07.2

Balaton-átevezôű túraverseny Alsóörs-Siófok 2011.07.2

fonyódligeti nap Fonyód fonyódliget, állomás tér 2011.07.2

szepezdi gasztronómiai Napok Balatonszepezd Csónakház 2011.07.2

Balaton-átúszás Révfülöp-Balatonboglár Balaton 2011.07.2

természetjáró túranapok Gyenesdiás Nagymezôű 2011.07.04-2011.07.09.

iX. BalatoNi KapUNyitó Balatonkenese széchenyi park 2011.07.06-2011.07.15.

györöki Jazzfiesta (Jazzcsütörtök) Balatongyörök Dísztér 2011.07.07-2011.08.11.

iii. révfülöpi vincellér Napok Révfülöp fülöp-kert 2011.07.07-2011.07.10.

heineken Balaton sound Zamárdi Kecskeméti utca és harcsa utca 2011.07.07-2011.07.10.

tihanyi szabadtéri Játékok Tihany szabadtéri színpad 2011.07.08 - 2011.08.27.

Balatonvilágosi Napok Balatonvilágos rendezvénypark 2011.07.08-2011.07.09.

szepezdi gasztronómiai Napok, lángos – kolbász fesztivál Balatonszepezd Csónakház 2011.07.9

lovasi Napok Lovas több helyszínen 2011.07.09-2011.07.10.

Kukorica Jancsi Családi fesztivál Keszthely városi strand és a zenepavilon 2011.07.09-2011.07.10.

Média regatta Balatonaliga 2011.07.09-2011.07.10.

túrák a gejzírmezôn BFNP tihany, Belsô-tó partja 2011.07.13-2011.08.17.

Xii. „Jazz és a Bor fesztiválja” Balatonboglár Művelôdési ház udvara 2011.07.13-2011.07.16.

gyenesdiási Bornapok Gyenesdiás vasúti megálló melletti terület 2011.07.14-2011.07.17.

43. Kékszalag Nagydíj és fesztivál Balatonfüred Balaton körül 2011.07.14-2011.07.17.

iii. pincenyitogató fesztivál Csopak Csopaki nyitott pincék 2011.07.15-2011.07.16.

programok
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v. fonyódi sör- és Csülöknapok  Fonyód vigadó tér (Kikötô) 2011.07.15-2011.07.17.

viii. gyulaffy Napok Csobáncért Gyulakeszi gyulavezér lovasbirodalma 2011.07.15-2011.07.17.

viii. siófoki New orleans Jazz fesztivál Siófok fô tér 2011.07.15-2011.07.17.

Kannavirág fesztivál Zalakaros fô tér 2011.07.15-2011.07.16.

Ördögszántások és szurdokok világa BFNP Dörgicse, Kô-völgy, Kô-hegyen 2011.07.16

Badacsonyi Borhetek Badacsony Móló park 2011.07.16-2011.07.31.

Kultkikötô Balatonföldvár szabadtéri színpad, Bajor gizi sétány 2011.07.16-2011.08.21.

Babel sound Fonyód fonyódliget, Balaton-part 2011.07.22-2011.07.30.

Xíii. Utcafesztivál Zamárdi Kossuth utca és Kiss ernô utca 2011.07.20-2011.07.24.

ii. Csopaki fröccsfesztivál Csopak Csopak strand, fürdô utcai parkoló 2011.07.21-2011.07.24.

Xvi. Balatongyöröki Borfesztivál Balatongyörök Móló melletti sétány 2011.07.21-2011.07.24.

186. anna–bál és kísérô rendezvényei Balatonfüred anna grand hotel, vitorlás tér 2011.07.22-2011.07.24.

iv. siófolk fesztivál Siófok hajóállomás, rózsakert 2011.07.22-2011.07.24.

MÛvészetek völgye Kapolcs és környéke Kapolcs,vigántpetend,talián-dörögd 2011.07.22-2011.07.31.

völgytornác fesztivál Duma-völgy, humor-vár Nagyvázsony 2011.07.22-2011.07.31.

Xviii. fonyódi Nyári Napok Fonyód vigadó tér 2011.07.22-2011.07.30.

Krisna völgyi Búcsú Somogyvámos Krisna-völgy 2011.07.22-2011.07.24.

felsôörsi falunapok Felsôörs több helyszín 2011.07.22-2011.07.24.

XiX. révfülöpi villa filip Napok Révfülöp fülöp-kert 2011.07.23-2011.07.24.

folklór és Moderntánc fesztivál Keszthely Balaton-part, sétáló utca 2011.07.23-2011.07.24.

Keszthelyi Burgonyafesztivál és halünnep Keszthely Balaton-part (zenepavilon) 2011.07.23-2011.07.24.

szepezdi gasztronómiai Napok, halászléfôzô-verseny Balatonszepezd Csónakház 2011.07.23

harcmÛvészet és egészségnap Balatonföldvár Keleti strand, Jubileumi tér 2011.07.23

Xvii. fonyódi hadijátékok  Fonyód fácános palánkvár 2011.07.24

Kristóf nap Gyenesdiás J&a Kerámiaház 2011.07.25

Xviii. vonyarci Boros forgatag Vonyarcvashegy Kossuth utca  2011.07.27-2011.07.31.

Keszthelyi Nyári Játékok Keszthely festetics kastély (21.00) 2011.07.28-2011.08.14.

iii. hungarikum fesztivál Balatonalmádi szent erzsébet liget  2011.07.29-2011.08.02.

Káptalanfüredi Búcsú Káptalanfüred Káptalanfüredi angyalos Boldog- 2011.07.29-2011.07.31.

Balatoni Borregatta Balatonkenese Balatonkenese-BalatonfÛzfô 2011.07.29-2011.07.31.

Xi. Balatongyöröki tÛzoltónap  Balatongyörök Móló melletti sétány 2011.07.30

Öbölúszás 2011 Balatonfüred, Tihany Balaton 2011.07.30

iv. Keszthelyi huszár és honvéd találkozó Keszthely sport Camping és egyéb helyszínek 2011.07.30

varnus Xavér orgonahangversenye Balatonkenese református templom 2011.07.30

it regatta Szigliget 2011.07.30-2011.07.31.

Mesés hétvége Balatonföldvár Jubileumi tér 2011.07.30-2011.07.31.

szent ignác Napi Búcsú Badacsonylábdihegy strand 2011.07.31
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