
február

2013. # 037

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk4 444

100% vitorlázás

INTRO

verseny-

naptár 
melléklet

http://porthole.hu/horizont/mozgasba-lendultunk-7752/


Impresszum • 2013. február
porthole FÔSZerKeSZtÔ: Gerô András SZerKeSZtÔ: Kovács ÉvA porthole portál: szutor Ferenc SZerZÔK: Gerô András, dr. LászLóFy 
csAbA, Kövendi eszter, MerLin, MoLnár Judit, szutor Ferenc, tóth bALázs KiadványSZerKeSZtéS: eszer MÛheLy SZerKeSZtÔSég/Kiadó: 
sztrAto KiAdói KFt. 1125 budApest, trencsÉni utcA 37. WeB: www.porthoLe.hu lapZárta: 2013. Február 28. teleFon: 061 488 0050 Fax: 061 
2250397 e-Mail: porthoLe@porthoLe.hu cíMlapFotó: porthoLe

Fo
tÓ

: P
o

R
tH

o
LE



CÍmlap Variációk februárra: Gerô Adrás – Jól belájkolódtunk! (4), Merlin! – Dörögnek a puskák (6), 

Molnár Judit – Vitorlázás télen? (8), Gerô Adrás – Mozgásba lendültünk! (10)

verseny Cholnoky Sára (12), XXIV. Palamós optimist trophy (15), Ranglista díjkiosztó a Budai 

Várban (17), Versenynaptár 2013 (20)

HOrIZOnt Budapest Boat Show 2013 (25), Nem áll a bál (27) 

kÜlFÖlD Fogadalmak (29), Sydney Fish Market – belülrôl (30)

mÛHely oltási szezon – Poroltó 2.0 (36), Windwiser 120. (38)

prOGram 41

100% VItoRLázáS

 tartalom
Fo

tÓ
: P

o
R

tH
o

LE



 4  

CÍmlap · Február

FEBRuáRBAN A PoRtHoLE FACEBook oLDA
LáN BEkEDVENCEzEtt MINkEt A 3000. oLVASÓ. 
Ez oLyAN, MINt EGy MéRFöLDkÔ – BáR utáLoM 
Az ILyEN GAGyI kIFEJEzéSEkEt, MINt AHoGy 
A záSzLÓSHAJÓt éS A NAVIGARENECESSEEStEt 
SEM BíRoM LEíRNI, ANNyIRA BANáLIS... 

variációk

JÓL BELáJkoLÓDtuNk!
GerÔ ANDrÁS

F E B R u á R R A
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A PoRtHoLE.Hu  
LátoGAtottSáGát  
MA MáR EGy éR tEL
MÛEN A FACEBookoS 
AktIVItáSuNkNAk 
köSzöNHEtJük 
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Nem is ez a lényeg. 2010 nyarán döntöttük el, hogy az akkor még zsenge, de igen 
nagy példányszámban terjesztett havi magazinunkat komoly internetes támogatás
sal fogjuk megerôsíteni. Azóta bebizonyosodott, hogy a virtuális térben felfoghatat
lan sebességgel terjedô információ önálló, a helyzethez alkalmazkodó bánásmódot 
igényel. A nyomtatott Portholet már nem lehetett az online média támogatásával 
erôsíteni, mivel a portál látogatottsága nagyságrenddel haladta meg a hagyomá
nyos print olvasószámát. Rá kellett jönnünk, hogy folyamatosan bôvülô közönséget 
csak online megjelenés tesz lehetôvé, miközben a hagyományos nyomtatott lap 
példányszáma megállíthatatlanul csökkent.

A porthole.hu látogatottságát ma már egyértelmûen a Facebookos aktivitásunk
nak köszönhetjük. olvasóinkat, akik a FB nagy közösségi terében ólálkodnak, 
elsôsorban portholeos hírekkel traktáljuk, és csábítjuk át saját oldalunkra – leg
alábbis azokat, akik hagyják magukat, és a részletekre is kíváncsiak. Nem könnyû 
a feladat, mert nem elég a gyorsaság: érdekes hírekkel kell szolgáljunk, hogy lekös
sük a figyelmet.

Csak néhány emlékezetes példa az elmúlt idôszakból:
Helyszíni real time beszámolók az MVSz elnökségi üléseirôl, szakmai regattákról, 
a kékszalagról, hajós túrákról és társadalmi eseményekrôl, látványos borulások, 
természeti jelenségek bemutatása. Egyegy közvetítésünk többezres látogatottsága 
már jelezte, hogy milyen érzékeny közeg az internet, ha megfelelôen célzott, sze
lektált információkat tudunk közzétenni. 

A legnagyobb látogatószámot a közismert Hummer story mindenkit megelôzô 
publikálásával sikerült elérnünk. Cikkünk megjelenését követôen néhány óra alatt 
szinte az egész magyar média rászállt a témára, és még a nagy kereskedelmi tele
víziók is a porthole.hura való hivatkozással jelenítették meg az általunk készített 
fotókat. Egy nap alatt úgy harmadával nôtt az oldal rajongói csoportja, de ennél is 
nagyobb mértékben az ismertsége.

A hajókiállításra készülve szerettük volna népszerûsíteni az amúgy is egyre köz
kedveltebb Porthole kártyát. A Facebookon meghirdetett játékunkon egy hét alatt 
több mint százötvenezer (!) elérést regisztrált a heti statisztika. Ez volt az elsô tuda
tosan felépített FB kampányunk.

Hogyan tovább? Amint januári havi magazinunk olvasói tapasztalhatták, idén már 
fekvô formátumban jelenünk meg. Ezzel a lépéssel végleg eltávolodtunk a hagyo
mányos – nyomtatott gyökerû – lapok megszokott formátumától és átköltöztünk 
a képernyôk dinamikusan változó világába. Az elmúlt egy évben megháromszoro
zódott a táblagépes olvasóink száma. Követjük a trendet… • 



DöRöGNEk A PuSkák
MerliN!
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„Nap melegétôl langyul a lég, / Csöppen a jégcsap csurran a jég. 
Csillog a kristály cseppnyi remény, Zúzmara testét marja a fény.”

Ragyog a februári nap, és én caplatok a somogyi dombokon. Amint valami 
szerencsétlen fácán felreppen, máris négyöt puska csattan mellettem, ontva 
a sörétet, osztva a halált. A nyomorult madár kôként földre zuhan. Jó a kedv, 
bôséges a zsákmány. utálok minden vérengzést, de imádom a fácán levest. 
Hol is fôzték olyan jól? Mikor is kötöttünk ki ott?

Bizony tél van. Nem kimondottan vitorlázásra való, bár némelyikünk (minden 
tiszteletem az övék, félelemmel vegyes irigységgel tekintek rájuk), nem hajlan
dó szezonszünetet tartani. Márpedig tetszik, vagy nem tetszik, az van. Más 
dolgok idejét éljük: én például terelgetem a disznókat. 

http://porthole.hu/horizont/vitorlazas-telen-7745/
http://porthole.hu/horizont/vitorlazas-telen-7745/
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Róluk pedig az jut eszembe, hogy Badacsonyban, amikor kezdtük 
a Hordó teraszán, folytattuk az Imrénél, majd útba ejtettünk még öt 
borozót, végül a Fortuna kerítésénél… Na, ezt nem írom tovább.

Vagy mégis? 2010 márciusában kezdtem, a „Navigate necesse est” 
címû cikkemmel. Végig túráztuk a Balatont, sorba jártuk a nevezetes
ségeket, látnivalókat, kocsmákat. és október tizedikén „zárult be a kör”. 
így búcsúztam: tuDJA MINDEN kREAtÚRA, NINCS JoBB MINt EGy 
RHEAtÚRA. Emlékeztek még?

Eltelt két év, sok minden változott. Arra gondoltam, tán megint el kéne 
indulni. Mi történt kedvenc helyeinkkel, mennyiben lett más, jobb, vagy 
rosszabb. Bôvültek–e a kikötési lehetôségek, hol lehet jót enni, inni 
„ocsóér”. Persze, még várnunk kell, hiszen a BAHARt kikötôk hivatalo
san április elsején nyitnak.

Akad persze dolgunk addig is. Figyeljünk oda, megkötöttüke az érvé
nyes, éves szerzôdést. Megkaptuke a visszaigazolást. A pénzt persze 
célszerû idôre befizetni, nyilván felesleges mondanom, hiszen addig 
a vízrebocsátás (elvileg) nem történhet meg. olvassuk át a biztosítási 
szerzôdésünket, tudjuk mire jogosít, mik az érték–önrész határok. Soha 
ne legyen rá szükség, de ha mégis, ne akkor érjen kellemetlen megle
petés. Ja és persze, rendeztük–e a PoRtHoLE kártyát. és a felszerelé
sek. Most tudjuk a leg könnyebben javíttatni, cserélni a vitorlákat, pótolni 
a köteleket. Nézzük át a ruhákat, cipôket, mentô mellényeket, túrapony
vát. Szivacshuzatok mosását követôen vegyük szemügyre a zipzára
kat, tépôzárakat. Ellenôrizzük a Hajóvezetôi Engedélyt, meddig vagyunk 
még érvényesek orvosilag. Most azt is el lehet intézni, ne a túra köze
pén derüljön ki egy igazoltatásnál. természetesen, ha akad nagyobb 
javítani való (repedt kabinablak, szoruló fokroller, visszaforgó csörlô …
stb), most kezdjünk alkudozni a szakemberekkel, javítókkal. Egy szó, 
mint száz, van teendô bôven. Aztán majd csak eljön a kikelet:
„Nap mosolyától sír az eresz, / Holnap a zord fagy tócsa se lesz, 
Jégnek a csapja ím megered, / Siratja könnye mind a telet.”

Nemsokára eljön a vízre bocsájtás ideje, kezdhetjük a felkészülést. 
De errôl, a következô fejezetben írnék pár dolgot. • 

Versidézet: Papp Róbert – Jégcsap 
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Porthole függôként nem kerülte el a figyelmemet a csapat készülôdése a mármár meg
szokott téli, hétvégi vitorlázásra. Hirtelen nagy kedvem támadt csatlakozni. Borzasztó esôs, 
ronda idôt ígértek az elôjelzések, de ez sem tántorított el, bejelentkeztem.

Gondos csomagolás után – sapka, kesztyû, símaszk, aláöltözôk, polárok tömkelege – 
szombat reggel sûrû esô közepette elindultunk kenesére. utunkat havas esô, komoly ziva
tarok tették változatossá, de mire Balatonkenesére értünk, az esô szépen alábbhagyott.

Gyorsan bepakoltunk. kicsit csalódottan láttuk, hogy ellentétben az elôrejelzéssel, szél 
alig van, az is a jelzett délkeleti helyett északnyugatról. Ez csak a papírformát igazol
ja, amit a kenesérôl hajózni indulók nagyon jól tudnak: péntek este vagy szombat reggel 
„mindig” északnyugati fúj, értsd: kreuzolni kell, majd vasárnap délutánra keletire fordul, 
értsd: minden irányban kreuzolni kell.

Nagyjából. két órát haladtunk a ködös, de már esômentes idôben lassan elfogyó széllel 
tihany felé, aztán mivel a szél teljesen elfogyott kicsit motoroztunk.

A nyugati medencében már frissebb, szintén északnyugati fogadott, így nagyon kelleme
sen vitorláztunk tovább a felhôk közül ritkásan kibukkanó nap fényében. A tihanyi félsziget 
hóborította képét nem sokan láthatják víz felôl, pedig így is nagyon szép! 

Révfülöpön bekukkantottunk Rick Csaba barátunkhoz, megkótoltuk Juci csodás haléte
leit, majd továbbálltunk, hogy még az éj beállta elôtt nyugovóra térhessünk.

A jó hír az, hogy a kritikus helyeken is kényelmesen tudtunk haladni, a vízszint jótékony 
emelkedése nyugodt szezont ígér.

Este, és éjszaka visszatért az esô, a szél délkeletire fordult és nagyon megerôsödött. 
Reggel viszont napsütésre ébredtünk. A szél kicsit csökkent, így kellemes 3asban vág
tunk neki a hazaútnak – már nem is kellene említenem, hogy kreuzban.

Nagyon kellemes utunk volt hazáig, még a csôben sem kellett motort indítanunk de mire 
megérkeztünk be is sötétedett. Az autópályán hazafelé már ismét végig esett.

Szóval nagyon jó dolog télen is a vitorlázás, de nem árt kifogni egy viszonylag 
esômentes idôszakot, és az se baj, ha a hajót beltérbôl is lehet vezetni. Azért a négy vitor
la együttes kezelése a fordulókat nem könnyíti meg. Az izzasztó csörlôzések a hûvös, de 
már nem fagyos idôben kifejezetten jól estek. Még az idônként a fejembôl elôtörô kérdés 
se merült fel ezen a hétvégén, hogy már megint mi a fenét keresek én itt? Nagyon nem 
bántam meg, hogy elmentem. • 

VItoRLázáS téLEN?
MolNÁr JuDit

GALÉRIA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151432473938972.501713.308535198971&type=3
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NAGyJáBÓL két 
ÓRát HALADtuNk 
A köDöS, DE MáR 
ESÔ MENtES IDÔBEN 
LASSAN ELFoGyÓ 
SzéLLEL tIHANy FELé
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Régi álmunk kezd valóra válni egy új kütyü segítségével, ami új lehetôséget teremt meg
élt élményeink képi rögzítésére. Persze, kamera! Mondják a mindent tudók. Az ám! De még 
milyen! Parányi, könnyû, vízhatlan, nagylátószögû és hatalmas kihívás annak aki még nem 
használt ilyet. Úgy hívják: DRIFt HD 108 oP.

készítettünk már filmet zoomolható kis palmcorderrel, kihajtható ledes nézôkéje minden flexibilitása mellett is lefoglalta az 
operatôrt, ahogy az iphone, vagy a nagy Nikon fényképezôgép movie funkciója sem dolgozik önállóan. Ezt a kis cuccot 
úgy is használhatjuk, hogy semmiben nem zavar, sôt akár el is felejthetjük jelenlétét. Felraktuk fejre, csörlôkar fogantyú
jára, kormánykerékre, felhúztuk a dirkkel, kilógattuk boomvégre, ült a korláton olyan pozitúrákban ahogy elképzelhetetlen 
lett volna bárkit is odaállítani. A csuklónkon karóraszerûen viselhetô távkapcsolóval indítható, leállítható egyegy felvétel, 
sôt még olyat is tud, hogy az indítás elôtt bekövetkezô eseményeket is beélesíthetjük, így nem maradunk le semmirôl ami 
az objektív elé kerül. Elsô filmünket az elmúlt hétvégén készítettük. Fogadjátok szeretettel, kritizáljátok bátran, és ha jobbat 
tudtok csinálni, akkor osszátok meg velünk is! •

MozGáSBA LENDüLtüNk!
GerÔ ANDrÁS

123

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EqDWwD5ev64


Webáruház:
www.maritimehajosbolt.hu

HAJÓFELSZERELÉS A-TÓL Z-IG
HAJÓSboLTunkbAn mEGTALáLHATÓ mIndAZ, AmIRE A HAJÓZáSHoZ SZükSÉGE LEHET: Halradarok, Hajófelszerelés , zodiac  
gumicsónak, secumar mentŐmellény, rtm kajak, yamaHa csónakmotor, villanymotor, jetpilot jetski felszerelés,  
Hajóalkatrészek, Hajózási mŰszerek, Hajós cipŐk, Hajós ruHa, rozsdamentes szerelvény, kötél, kötelezŐ Ha jó fel  sze
re lés, lowrance Halradar, gps, csónakevezŐ, puffer, cuprolin Hajófesték, international Hajófesték, Hajóápolási 
cikk, étkészlet, Hajós ajándéktárgyak, könyvek, gps térkép stb…

www.maritime.hu
Nyitvatartás:

Hétfőtől–Péntekig: 9–17 h
Csütörtökön: 9–18 h

Szombaton: 9–13 h



Sasi a 2012-es összetett  
bajnokságban elért 
3. helyezésével bebizonyí-
totta, hogy a nők igenis  
meg tudják szorongatni  
a férfiakat a versenyeken. 
A 24 éves szörfös hölgyet  
a tavalyi szezonról és a ter-
vekről kérdezgettük.

Cholnoky Sára 

Windsurfing.hu (WS): 2012-ben a Szörf 
Szövetség neked ítélte az Év Női Szörföse 
díjat. Kezdjük talán a sikerekkel, mi kellett 
ehhez?

Cholnoky Sára (Sasi): A tavalyi évemet teljesen 
a szörfözés töltötte ki. Két hónapot töltöttünk 
Spanyolországban, ahol a márciusi Világbajnokságon 
megszereztem a kvalifikációt, bár az eredmény-
nyel nem voltam megelégedve, mivel kevés pont-
tal csúsztam le az aranycsoportról, ahol még sokkal 
előrébb léphettem volna. A franciaországi Világkupa 
után számomra véget értek a 2012-es nemzetkö-
zi RS:X versenyek, cserébe elkezdődött a Magyar 
Bajnokság, 4 osztályban indultam el, RS:X-ben meg-
szereztem a negyedik magyar bajnoki címemet, vala-
mint az Összetett Magyar Bajnokságban 3. lettem. 
Igyekszem sokoldalú lenni, mindennemű szörfözés 
segíti a versenyzésemet is!
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WS: Nagyon jól hangzik az Összetett 3 hely, 
főleg, hogy mindezt férfiak között érted el.

Sasi: Fontosnak tartom az Összetett Bajnoki címet, 
mivel ez mutatja legjobban, mennyire sokoldalú egy 
szörfös, minden osztály versenye egy kicsit más. 
Szezon elején megfogalmazódott bennem, hogy 
igyekszem ebben a versenyben minél jobb helyet 
elérni, meg vagyok elégedve az eredménnyel :).

WS: A szörfözésen kívül azért jutott időd másra is?
Sasi: A szörf áll az első helyen, ha fúj a szél, akkor 
biztos vízen vagyok. Amikor nem versenyzem, 
akkor is igyekszem minél több időt a vízen tölte-
ni, de azért mindemellett a Testnevelési Egyetem 
Mesterképzésére járok, illetve a sí oktatás is fontos 
szerepet játszik az életemben. Valószínűleg több 
időt töltök távol, mint itthon, ez egyelőre működik 
is, de semmiképpen nem könnyű.

WS: Mivel töltöd az időd most télen? Mikor állsz 
deszkára a tervek szerint legközelebb?

A szlalom versenyzés nagyon 
tetszik, eddig kevés verse-
nyen indultam el, de a 2011-
es osztrák szlalom bajnok-
ság óriási élményt nyújtott. 
Szívesen indulnék többet 
ilyen versenyen, de itthon 
nagyon nehéz megrendezni 
a pöffös szél miatt.
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Sasi: Ősszel megkezdtem a szárazföldi edzéseket, 
a siófoki félmaratonont is lefutottam, fontos a meg-
felelő fizikai felkészültség, hogy a szezonkezdésnél 
jó formában legyek. Jelenleg edzések, sí oktatás és 
tanulás tölti ki a mindennapjaimat. Az első edzőtá-
bort február vége, március elejére tervezzük.

WS: Ha nem kellene edzened, csak úgy bemen-
nél egyet szörfözni, milyen felszerelést vinnél 
magaddal? Milyen ágban versenyeznél, ha kelle-
ne választanod egyet?

Sasi: A szlalom versenyzés nagyon tetszik, eddig 
kevés versenyen indultam el, de a 2011-es oszt-
rák szlalom bajnokság óriási élményt nyújtott. 
Szívesen indulnék többet ilyen versenyen, de itthon 
nagyon nehéz megrendezni a pöffös szél miatt. 
Azonban, ha csak a szörfözés kedvéért mennék 
vízre, akkor mindenképpen a wave-et mondanám. 
Már alig várom, hogy kipróbálhassam az új wave 
deszkámat!

WS: A Magyar Vitorlás Szövetség szerint az év 
vitorlázója a szörfös Detre Diána. Szerintük Te 
nem voltál elég jó? Vagy a szörfösök szerint nem 
volt elég jó Dia? 

Sasi: A Szörf Szövetség engem választott az év ször-
fösének, mivel jól szerepeltem a nemzetközi és hazai 
versenyeken is. Dia jutott ki végül az Olimpára, azon-
ban nem indult a Magyar Bajnokság futamain. Az, 
hogy a Vitorlás Szövetség őt választotta, az nem 
befolyásolja az én eredményemet.

WS: Mik a tervek, célkitűzések 2013-ra? Mik 
a tervek hosszú távon? 

Sasi: A legfontosabb cél a 2016-os Olimpián való 
indulás. Így minél több edzés külföldön, és még több 
versenyrutin szerzése a legfontosabb számomra. 
Természetesen azért nem csak RS:X-en fogtok látni 
a következő években :) • Takács Máté
FORRáS: WInDSuRFIng.hu
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Spanyolország, 2013. február 14–17.

XXIV. Palamós Optimist Trophy

A magyar Optimistes fiatalok turnéja a spanyol-
országi Palamósban folytatódott, ahol fiatal-

jaink – három napos ottani edzőtábort követően 
– a XXIV. Palamós Optimist Trophy-n vettek részt. 
A regattán 462 versenyző indult, a világ számos 
országából. A magyar csapat tizennyolc versenyzője 
az 5. legnépesebb egy országból származó verseny-
zői csoportot alkotta.

Érdekes volt látni, hogy az egyes országokat kép-
viselő versenyzők, edzők és gyerekek mennyire 
más habitusúak. A finnek visszahúzódó természe-
te mellett erősen kontrasztosan tűnt ki az Egyesült 
államokból érkezők szereplési vágya és a spanyol 
versenyzők temperamentuma.

A verseny az eredeti elképzelések szerint csoport-
bontásban (egy csoportban 115 versenyző) kezdő-
dött volna (azok számára, akik nem annyira jártasak 
az Optimistes világban: nyilvánvaló, hogy 460 hajót 
nem lehet egyszerre rajtoltatni, ezért a versenyzők 
sorsolás alapján színekbe kerülnek és ennek a szín-
nek megfelelő szalagot kapnak, amelyet a vitor-
la tetejére kell erősíteni. A színek ezután vagy egy 
másik színnel, vagy egymagukban (ezen a versenyen 
egymagukban) abszolválnak egy futamot, és ebből 
születik egy eredmény. A színekben a srácok leg-
alább négy futamot kell, hogy teljesítsenek, mert 
akkor már egy kieső is van. Az így létrejött eredmény 
alapján a versenyzők medal race-t vívnak, azaz arany, 
ezüst és bronz csoportba lesznek osztva).

Az időjárás azonban áthúzta az eredeti elképzelé-
seket, mert pénteken esős szélben 3 futam került 
megrendezésre, szombaton azonban a mezőny 
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szél hiányában a parton maradt, így nem volt elég 
futam ahhoz, hogy medal race legyen. A versenyki-
írásnak megfelelően a fiatalok a színekben folytat-
ták a küzdelmeket, de sajnos vasárnapra is egyet-
len futam sikeredett csak, méghozzá úgy, hogy 
a negyedik szín utolsó futama a kapubójánál pálya-
rövidítéssel futott be.

A versenyt az angol David Labrouche nyerte, a belga 
Verstraete Miel és a francia Maxime Pedron előtt.

A legjobb magyar Erőss Loránd (Spartacus Vitorlás 
Egylet) lett, aki a végeredményben a 35. helyen vég-
zett. Lóri a 3 futamban futamgyőzelmet aratott és 
az utolsó futamban 3. lett. Tenke áron (Spartacus 
Vitorlás Egylet) az utolsó futamban begyűjtött 
fekete rajtja (BFD) miatt a 89. helyet szerezte meg. 
Lászlófy Levente (Spartacus Vitorlás Egylet) egyen-
letes teljesítményt nyújtva a 104. helyen végzett. 
Wolf Szabolcs (BS-Fűzfő) a 153., Futó Marcell 
(Spartacus Vitorlás Egylet) a 179., Lászlófy ábel 
(Spartacus Vitorlás Egylet) 204., nyári Dániel (Yacht 
Club Agárd) a 212., Bihary ádám (Yacht Club Agárd) 
a 223., Korchmáros Sára (Balatonfüredi Yacht Club) 
a 239., héjja Marcell (Spartacus Vitorlás Egylet) 
a 246., Argay Balázs (Spartacus Vitorlás Egylet) 
a 278., Vida Péter (Yacht Club Agárd) a 281., Kocsis 
Bálint (Spartacus Vitorlás Egylet) a 306., Christoph 
Möhring (Yacht Club Agárd) a 318., Oláh gergely 
(Spartacus Vitorlás Egylet) a 337., Pavlik András 
(Spartacus Vitorlás Egylet) a 361., Jeney Máté 
(BS-Fűzfő) a 428. helyen végzett.

A kisebb súlyú versenyzőket a pénteki erős szél 
próbára tette és többségük el is fáradt a második, 
harmadik futamra. A széltelenség pedig  elsősorban 
a  rendezőség idegeit tette próbára, bár nehéz egy 
spanyolnak (bocsánat, egy katalánnak) a bizakodá-
sát lerombolni, hiszen a válasz általában az, hogy ¡ 
Mañana !...

A magyar Optimistesek márciusban a szlovén ten-
gerparton és a garda-tavon folytatják soha véget 
nem érő versenysorozatukat. • Lászlófy Csaba
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A Magyar Vitorlás Szövetség ünnepélyes keretek között tartotta meg a Budai 
Várpalotában a 2012. évi ranglista díjkiosztó ünnepségét. Az ifjúsági hajóosztályok  
díjazottai ez alkalommal a Festetics ösztöndíj program keretében a korábbi évek gya-
korlatától eltérően idén mindösszesen 1,7 millió forint támogatásban is részesültek.

Ranglista díjkiosztó a Budai Várban

A Magyar Vitorlás Szövetség népes közönség 
előtt és ünnepélyes keretek között szervez-

te meg idén a nemzeti galéria Kupola Termében 
a 2012-es ranglista díjak átadását, amelyeket 
a magyar vitorlázás olyan kiemelkedő alakjai nyújtot-
tak át, mint Majthényi Szabolcs kilencszeres világ- és 
négyszeres Európa-bajnok, Pomucz Tamás Európa-
bajnok, Józsa Márton kékszalag rekorder, a Fifty-
Fifty kormányosa. 

Megtisztelte a rendezvényt, mint díjátadó Soltész 
Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős 

államtitkár, Balogh gábor olimpiai ezüstérmes, 
világbajnok öttusázó, Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke és ungvári Miklós Olimpiai ezüstérmes csel-
gáncsozó. Az eredményes sportolóknak szüleik, 
edzőik és klubjaik képviselői előtt összesen 11 hajó-
osztályban 38 elismerést nyújtottak át. 

Megnyitó beszédében dr. gál András Levente 
a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy egy ilyen ünnepségen a köszöneté a fő 
szerep, köszönet illeti a családokat és a klubokat, 
hogy viselik a versenysporttal járó nem csekély 

terhet, köszönet a sportolóknak, hogy komoly erő-
feszítéseket tesznek az egyre jobb eredmények 
elérése érdekében. És köszönet a vitorlázás szpon-
zorainak, támogatóinak, hogy a nehéz gazdasági 
viszonyok ellenére is segítik a sportágat, így ezen 
források és a szövetség eredményes gazdálkodása 
által nem csak a Festetics Ösztöndíj tud megva-
lósulni, hanem korábbiaknál jelentősebb mérték-
ben tud hozzájárulni a Magyart Vitorlás Szövetség 
2013-ban az utánpótlás nevelés és a versenysport 
támogatásához.  •
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Csillaghajó osztály
 I. Kátai Péter – MKB; Pilisy györgy – MKB
 II. gereben Márton – SVE; gereben Péter – SVE
 III. Tenke Tibor – SVE; Bezeréti Miklós – VVEB
 
49er osztály:
 I. Szamódy Tamás – BYC; Előd Botond – BYC
 II. németh Iván – SVE; Körtvélyesy Miklós – SVE
 III. hamrák Péter – SVE; gerlits Attila – SVE

470-e osztály:
 I. gyapjas Balázs – BYC; Kovács Máté – BYC
 II. györffy Bálint – ThE; Borsos Dániel – ThE
 III. Földesi Péter – ThE; Lillik ákos – ThE
 
Finn – dinghi osztály:
 I. Pál gaszton – BYC
 II. huszár géza – SIR
 III. Sipos Péter – ARSC
 
Laser Standard osztály:
 I. Fazakas györgy – LVE
 II. Mátyás Viktor – ThE-YKA
 III. Tomai Balázs – KVSI SC
 
Laser Radial női osztály:
 I. Karé Réka – BYC
 II. héjj Viktória – ThE-YKA
 III. haidekker Zita – AYC

420-as osztály:
 I. Bihary gergő – SVE; Bihary Dániel – SVE
 II. neszmélyi Márk – SVE; Baticz Belián – SVE
 III. Péch Lóránt József – ThE; Weidinger györgy – ThE

Laser Radiál osztály:
 I. Dénes Bence – ThE-YKA
 II. Bathó Péter – BYC
 III. hunfalvy Péter – POnTOn
 u17 Dénes Bence – ThE-YKA
 
Laser 4.7 osztály:
 I. Virág Flóra – ThE-YKA
 II. Vadnai Jonatán – BYC
 III. Takács Levente – BYC
 női Virág Flóra – ThE-YKA
 u16 Vadnai Jonatán – BYC

Cadet osztály:
 I. Polgár Lukács – ThE; Kanyicska Márk – ThE
 II. Fabacsovics Márk – BYC; németh Boldizsár – BYC
 III. Kendeh Lili – ThE; Szilassy Borbála – ThE

Optimist osztály:
 I. gyapjas Zsombor – BYC
 II. Wolf Szabolcs – BS-FVK
 III. Erőss Lóránd – SZIV SE
 serdülő Erőss Lóránd – SZIV SE
 női Korchmáros Sára – BYC

FORRáS: MAgYAR VITORLáS SZÖVETSÉg

AZ EREDMÉnYES SPOR-
TOLóKnAK SZüLEIK,  
EDZŐIK ÉS KLuBJA-
IK KÉPVISELŐI ELŐTT 
ÖSSZESEn 11 hAJóOSZ-
TáLYBAn 38 ELISMERÉST 
nYúJTOTTAK áT. 

RAngLISTA
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Balatonföi Yacht Club

Rendelhetôt 1.53 m-es merülésû rövid kíllel akár felár nélkül is!

 | Balatonkenese

Phone +36 20 935 7700 | info@hanse.hu
www.hanseyachts.hu

HANSE

325

EASY SAILING
Video

325  new345   355   385   415   445   495   545  new575   630e

     KÉZREESÔ 
GRÓSZSHOTT
Kötélfogós forgó 
shottcsiga. 

     FORDULÁS A KÖTÉLZET 
ÉRINTÉSE NÉLKÜL
Az önváltó fock része 
az alapfelszerelésnek. 

     KÖNNYEN KORMÁNYOZHATÓ, 
GYORS ÉS BIZTONSÁGOS
Bulbás T-kíl a nagyobb stabilitás 
érdekében. 

     SZABAD ÁTJÁRÁS 
AZ ORRFEDÉLZETRE
Külső vantni lekötés biztosítja 
a széles oldalfedélzetet. 

     BEÁLLÍTÁS, REFFELÉS, 
ELPAKOLÁS NEM GOND 
Telilatnis grósz, lazy jack, 
egyköteles reffelés.



VERSEnYnAPTáR 2013
nagyhajós 
pályverseny

nagyhajós  
pálya és  
túra mix

nagyhajós  
túraverseny

Kishajós  
verseny 
(Balaton)

Velencei-tavi  
verseny

Fertő-tavi  
verseny

nyéki-tavi 
verseny 
(hejőkeresztúr)

Mályi-tavi  
verseny

Orfűi verseny Szörf verseny RC verseny

2013.01.12-13. Téli Kupa (13.,Orfű)

2013.02.09-10. Téli Kupa (10.Orfű)

2013.03.09-10. Téli Kupa (10.Orfű)

2013.03.30-31. Silwell Kupa F, Fv, 
Fj, L, LR, L4.7, Op, 
K, Kielzufvogel (Kz) 
(Agárd)

Batta Kupa, MM (30.)

2013.04.06-07. Variens Kupa F, Fv, 
Fj, L, LR, L4.7, Op, K 
(Agárd)

Téli Kupa (07.,Orfű)

2013.04.13-14. Tavaszi Bajnokság 
FD, St, 470, F, L, 
F18, 49er (Füred); 
CSVI utánpótlás Op 
(Csopak)

Modellvitorlás 
Évadnyitó F5-M, F5-E, 
F5-10 (12-14.)

2013.04.20-21. Bajnokok Bajnoksága 
(Kenese)

Majthényi Zsombor 
emlékverseny 
utánpótlás ranglista-
verseny 420, LR, L4.7, 
C, Op (19-21.,Agárd)

Miskolc Plaza Kupa K, 
F, S, L4,7, Op

2013.04.27-28. Kenesei Szenonnyitó 
ODT 

F.W. Raiffeisen Kupa 
ranglista verseny Op 
(26-28., Földvár); 
MnB Félsziget-kerülő 
Kalóz (27., Tihany)

VVSI Kupa 420, LR, 
L4.7, C, Op (Agárd)

2013.05.04-05. Tolnay KálmánLászló 
Emlékverseny 
(4.,Füred); Klubok 
Bajnoksága 8m 
OD (Füred); X-35 
Kupa (Füred); 
Szombati Sorozat I. 
(4.,Keszthely)

Keszthelyi Évadnyitó 
nagyhajók, YSI., YSII., 
YSIII. (4., Keszthely)

hYC Kupa Dragon, Op 
(Füred)

Velencei-tavi 
Évadnyitó gebauer 
Béla Emlékverseny F, 
Fv, Fj, L, LR, L4.7, Op, 
K (Agárd)

III. Tókerülő Orfűi 
Vizisport Évadnyitó

F5-E Pécsi tó Kupa, 
III. Tókerülő Orfűi 
Vízisport Évadnyitó, 
MM ranglistaverseny 
(03-05.)

2013.05.11-12. Balaton Regatta I. 
amatőr YSI., YSII., 
YSIII. (Lelle)

Balatoni Évadnyitó K, 
420, LR, L4.7, C, Op 
(Füred)

Fertő-tavi Évadnyitó 
Bettelheim Kupa K, F, 
Lr, L4.7, Op

hlavnyai László 
Évadnyitó 
Emlékverseny K, F, S, 
L4.7, Op

2013.05.18-19. Siófoki Évadnyitó YS 
(19.)

Pünküsdi Regatta 
YST (18-20.,Földvár); 
Keszthely város 
nagydíja nagyhajók 
(19.); 

Dolesch Iván emlék-
verseny FD, 470, L, St, 
F (18-20.,Földvár)

Tóth István 
Emlékverseny F5-10, 
F5-M, F5-E (18-20.)

2013.05.25-26. Badacsony Match 
Race 50-es cirk (24-
26); IV. LVE OD Kupa 
ODT (Siófok); Pharma 
Kupa nagyhajók (ama-
tőr) (25.,Kenese)

Repülő hollandi VB 
5.24-07.01.,Földvár); 
Atomerőmű Kupa 
Kalóz, Finn (24-
26.,Füred)

Fejér megye 
Bajnokság Dr. 
Springer Ferenc 
Emlékverseny F, Fv, 
Fj, L, LR, L4.7, Op, K 
(Agárd)

2013.06.01-02. Szombati Sorozat II. 
(01.,Keszthely)

Balaton Regatta I. 
amatőr YSI., YSII., 
YSIII. (Badacsony)

Mihálkovics emlék-
verseny (Tihany); TBS 
Kupa szóló verseny 
Kenese-Keszthely 
(Csopak)

Kereked utánpótlás 
ranglista verseny 420, 
LR, L4.7, C, Op (05.31-
06.02, Csopak); BYC-
Wundelich Kupa és 
49er gP II 49er, 470, 
Kalóz (Füred)

Kis holding Kupa F, K, 
S, S4.7, Op

Jelen versenynaptár a Porthole Magazin szellemi tulajdonát képezi. Jelen versenynaptár terjesztése, nyilvánosságra hozása csak a Porthole  
szerkesztőségének beleegyezésével lehetséges. Az esetleges változásokért a Porthole szerkesztősége nem tud felelősséget vállalni, de a naptárat folyamatosan  
frissíti. www.porthole.hu, porthole@porthole.hu
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nagyhajós 
pályverseny

nagyhajós  
pálya és  
túra mix

nagyhajós  
túraverseny

Kishajós  
verseny 
(Balaton)

Velencei-tavi  
verseny

Fertő-tavi  
verseny

nyéki-tavi 
verseny 
(hejőkeresztúr)

Mályi-tavi  
verseny

Orfűi verseny Szörf verseny RC verseny

2013.06.08-09. Tramontana-
Sennebogen Kupa 
(8.,Füred); F.W. 
Raiffeisen Private 
Banking Kupa ODT 
(Földvár); Ripka 
László Emlékverseny 
11mOD, E30, D 
(Tihany); BS-Fűzfő 
Kupa nagyhajók 
YS (08.); Benacsek 
Emlékverseny fahajók 
(09.,Füred)

V.Orvos-gyógyszerész 
Kupa nagyhajós 
regatta YS 
(07-09.,Siófok); 
generali Biztosítási és 
Bankár Kupa nagyha-
jók (amatőr) (Kenese)

nyári Földvári 
Regatták I. FD, St; 
Burgmann Kupa 
Kalóz, Sikló, Op 
(Füred)

Sirály Kalóz Kupa F, 
Fv, Fj, L, LR, L4.7, Op, 
K (Agárd)

F5-E (08.)

2013.06.15-16. Kishamis 
Emlékverseny nagy-
hajók (16.,Siófok); 
Rumcájsz Kupa 1. 
nagyhajók (15.,Fűzfő)

Fehér szalag – 
Mitsubishi nagydíj 
Classic Round, Izsák 
Szabolcs emlékver-
seny (15.,Füred); VIII. 
Joker-Thermoplusz 
Kupa YST, jolle 
(Fonyód);

Laser Flottabajnokság 
– ranglistaverseny 
L, LR, L4.7 (15-
17.,Füred)

honlap.hu Kupa 
Kalóz, F, S, L4.7

OVE Kupa Süh Barátság Regatta 
F5-E, F5-M (14-16.)

2013.06.22-23. Dragon OB 
(19-23.,Tihany); 
Kereked ODT 
(Csopak); TKV ZÖLD 
Regatta nagyhajók 
YS (22., Fűzfő); V. 
Bavaria nagydíj és 
nagyhajós Regatta 
YS, többtestű (22., 
Lelle)

Balaton Regatta III. 
amatőr YSI., YSII., 
YSIII. (Földvár)

Kormorán Kupa YST 
(Fonyód)

Diákolimpia 420, 
LR, L4.7, C (19-
22.,Zánka); Csoki 
Kupa – váloga-
tó verseny Op 
(21-23.,Földvár); 
Paks Kupa Kalóz, 470 
(Füred); hobiecat M3, 
F18 (Alsóörs)

FVE Kupa K, F, LR, Op Soroksár Kupa MM 
(22.)

2013.06.29-06.30 Egis Kupa nagyhajók 
(Csopak)

Bor-Borász Regatta 
nagyhajók (Kenese)

 Bonifác Kupa nagyha-
jók (28-30.,Fűzfő)

Op EB 
06.29-07.07.,Földvár); 
OTP Junior-BYC Kupa 
L, LR, L4.7  
(28-30.,Füred)

nemzetközi Velencei-
tavi Vitorlás hét F, 
Fv,Fj L, LR, L4.7 (27-
30,Agárd)

2013.07.06-07. nautic OB 
(03-07.,Kenese); 
Regina Regatta 
(Alsóörs); Klasszikus 
Kupa 75/50/30-
as cirkáló, Dragon 
(Csopak); III. Balatour 
– nemzeti Település 
Kupa (06.,Földvár); 
Szombati Sorozat III. 
YSm kishajók, kata-
marán (06.,Keszthely)

L4,7 EB, VB (06-
13.,Füred); 

Laurel Kupa Fv (07.01-
02.,Agárd), OMT Kupa 
F, Fv, Fj, L, LR, L4.7, 
Op, K, Kz (Agárd)

Széchenyi Regatta 
Kalóz Finn

Csoda Kupa F, K, S, 
S4.7, Op

2013.07.13-14. MOTOROLA Kupa 
Egykezes és 
négykezes nagyhajók 
(Csopak)

 VIII. OTP Private 
Banking ügyvéd Kupa 
és VOLVO nagydíj 
(12-14.,Világos)

Túraverseny 
Kékszalag felkészí-
tő (11-14.,Siófok); 
Rizling Kupa nagyha-
jók (ábrahámhegy)

LR női u21, L 
u21 EB, VB (14-
21.,Füred); OhAYO 
Op Csapatbajnokság 
(12-14.,Keszthely); 
nyári Földvári 
Regatták II. FD, 
St; Lájer Admirális 
Emlékverseny F18, 
M3 (Alsóörs); 49er gP 
III. (Keszthely)

Sikló Flottabajnokság 
Sikló, SR, S4.7, 470, 
Finn (12-14.)

Baranya Kupa F5-10 OB Ptk 2 (14.)

Jelen versenynaptár a Porthole Magazin szellemi tulajdonát képezi. Jelen versenynaptár terjesztése, nyilvánosságra hozása csak a Porthole  
szerkesztőségének beleegyezésével lehetséges. Az esetleges változásokért a Porthole szerkesztősége nem tud felelősséget vállalni, de a naptárat folyamatosan  
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nagyhajós 
pályverseny

nagyhajós  
pálya és  
túra mix

nagyhajós  
túraverseny

Kishajós  
verseny 
(Balaton)

Velencei-tavi  
verseny

Fertő-tavi  
verseny

nyéki-tavi 
verseny 
(hejőkeresztúr)

Mályi-tavi  
verseny

Orfűi verseny Szörf verseny RC verseny

2013.07.20-21. Jolle 15, 25 OB 
(19-23.,Fonyód); 
Stratis Kupa 30-as 
cirkáló (Csopak); 
Westport Kupa 
ODT X-35, OD flot-
ta (Lelle); Spartacus 
nagyhajós Kupa 
(Földvár)

Balaton Regatta IV. 
amatőr YSI., YSII., 
YSIII. (Szemes)

VVSI Kupa ranglista 
verseny 420, C, Op 
(19-21.,Agárd)

CSVI Kupa MM (20.)

2013.07.27-28. 45. Kékszalag (25-27, 
Füred)

6. Kékpántlika 420 
LR, L4.7, C, Op 
(24.,Füred); Kalóz OB 
(07.28-08.02.,Fűzfő)

Kőris Kupa F5-E, F5-M

2013.08.03-04. J24 OB (07.30-
08.04.,Füred); 
nagyhajós OB E30m 
22-es cirk., Scholtz 
22, Asso99, 11mOD, 
ÖV, 40/30-as cirk. 
(02-07.,Füred/Csopak)

XVIII. International-
Schuller Kupa YST 
(03.,Boglár); II. 
Eurakvilio Regatta 
(04.,Boglár) 

helikon Kupa L, 
420, LR, L4.7, C, Op 
(Keszthely); KYC 
Kupa utánpótlás 
ranglista verseny 
420, LR, L4.7, C, Op 
(06-08.,Keszthely)

Soproni Építők Kupa 
LR, L4.7, Op, Kalóz, F

Tata Kupa F5-E, MM

2013.08.10-11. utánpótlásért 
nagyhajós Kupa (11, 
Tihany); Szombati 
Sorozat IV. YS, kis-
hajók, katamarán 
(10.,Keszthely); Agrár 
Kupa nagyhajók 
(09.,Füred); 

groupama 
garancia nagysíj – 
horváth Boldizsár 
Emlékverseny 
(10.,Füred); Pálos 
István Emlékverseny 
YST nagyhajók 
(Fonyód); SOS 
gyermekfalu Regatta 
nagyhajók (08.,Füred)

Rufrom Kupa F, Fv, 
Fj, L, LR, L4.7, Op, K 
(Agárd)

Daruker Kup F, S, L4.7, 
Kalóz

F5-M OB Móvár

2013.08.17-18. Regina OB 
(14-18.,Alsóörs); 
8mOD, Elliott770 
OB (15-19.,Földvár); 
Almádi Kupa 30-as 
cirk (15-18.,Alsóörs); 
Alkotmány-Ti-gres-
Tabu Oldtimer 
Kupa nagyhajók, 
YSI.,cirkálók és jol-
lék (17.,Kenese); VI. 
Bavaria nagydíj és 
nagyhajós Regatta 
YS, többtestű 
(17.,Lelle); Rumcájsz 
Kupa 2. nagyhajók 
(20.,Fűzfő)

III. Kelet-nyugat 
Rekordverseny nagy-
hajók, ORC (kiv. 30-as 
cirk.) (18-20.,Kenese); 
Széchenyi emléktúra 
(18-20.,Füred)

49er OB 
(16-20.,Almádi); nyári 
Földvári Regatták 
III. St, FD (17-19.); 
CSVI Kupa Op L4.7 
(Csopak); Artesz Kupa 
Kalóz, Op, S (19-
20.,Füred)

Szent István 
Kupa amatőr (19-
20.,Agárd)

Fertőbajnokság 
Schrantz Mátyás 
Emlékverseny Kalóz, 
Finn, LR, L4.7, C, Op 
(17-19.)

2013.08.24-25. X-35 OB (23-
28.,Füred/Földvár); 
Tihanyi Kör nagyhajók 
(24.)

ThE ranglista-
verseny 470, L, F 
(23-25.,Tihany)

Old Boys Kupa 
nagyhajó YS 

Megyei Bajnokság F, 
K, S, L4.7, Op 

2013.08.31-09.01. 70-es cirkáló OB 
(08.28-09.01,Füed); 
Sudár Regatta OB 
8.28-09.01.,Csopak); 
FD, Star OB 
08.30-09.02.,Földvár)

Tecon nagydíj nagy-
hajók (Füred); Balaton 
Regatta V. amatőr 
YSI., YSII., YSIII. 
(Boglár)

utánpótlás OB 470 
junior, 420, Cadet, 
Op, LR nyílt és Ifi 
(26-31.,Füred); greco 
Kupa 470, L (Földvár)

Compass Vitorlás 
napok K, F, L, Op 
(08.30-09.01.)

Jelen versenynaptár a Porthole Magazin szellemi tulajdonát képezi. Jelen versenynaptár terjesztése, nyilvánosságra hozása csak a Porthole  
szerkesztőségének beleegyezésével lehetséges. Az esetleges változásokért a Porthole szerkesztősége nem tud felelősséget vállalni, de a naptárat folyamatosan  
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nagyhajós 
pályverseny

nagyhajós  
pálya és  
túra mix

nagyhajós  
túraverseny

Kishajós  
verseny 
(Balaton)

Velencei-tavi  
verseny

Fertő-tavi  
verseny

nyéki-tavi 
verseny 
(hejőkeresztúr)

Mályi-tavi  
verseny

Orfűi verseny Szörf verseny RC verseny

2013.09.07-08. Dolfin OB (05-
08.,Füred); Füred 
Kupa ODT Asso99, 
D, S22, E770, J24, 
8mOD, SR, Melges24, 
X-35 (Füred); 
Szombati Sorozat V. 
YS, kishajók, katama-
rán (07.,Keszthely); 
Bujtor István emlék-
verseny 30-as cirk 
(Füred); Zánka Open 
nagyhajók

VIII. Vitorlás Építők 
Kupája J24, nagyhajók 
/31./ (06-08.,Füred); 
VII. Közmű és 
Épületgépész Kupa YS 
(06-08.,Kenese)

Beszédes József 
Emlékverseny nagy-
hajók (Siófok); VIII. 
Szigligeti Kupa YST, 
jolle, katamarán (07.)

Finn Masters EK 
(04-08.,Tihany); Király 
Ferenc emlékverseny 
Kalóz (07-08.,Fűzfő)

2013.09.14-15. Soling OB 
(11-15.,Almádi); 
II. ORC nagyhajós 
Bajnokság (14-
18.,Füred); 50-es cir-
káló Flottabajnokság 
(14-18.,Tihany)

Sagem Infocomm 
Kupa nagyhajók (ama-
tőr) (15.,Kenese)

Félsziget-kerülő 
Széchenyi István 
Emlékverseny nagy-
hajók (14.,Füred); 
helyi Menők egykezes 
(14.,Keszthely)

Caprine Kupa 
utánpótlás rang-
listaverseny 420, 
C, Op, LR, L4.7 (13-
15.,Fűzfő)

F5-E OB (Siófok)

2013.09.21-22. Keszthelyi Évadzáró 
nagyhajók, YS (21.)

Szüreti Regatta nagy-
hajók (Alsóörs)

Soling VB 
(19-25.,Almádi); 
Merkantil L EC L, 
LRn, LR, L4.7 (20-
22.,Füred); Finn OB 
(18-22.,Füred); Siófok 
Kupa 470 L, LR, 15-ös 
jolle Flottabajnokság, 
70-es cirk. (Siófok)

Velencei-tó Kupa 
utánpótlás verseny 
420, LR, L4.7, C, Op 
(Agárd)

2013.09.28-29. TBS nagydíj 
egysezmélyes verseny 
nagyhajók (Csopak-
Füred); unitef Kupa 
nagyhajók (Földvár)

nemzetközi Balatoni 
Vitorlás hét 470, L, 
L junior, LR női, F18, 
M3 (26-30.,Füred);

Pákozdi csata emlék-
verseny F, Fv, Fj, L, LR, 
L4.7, Op, K (Agárd)

2013.10.05-06. Melges24 OB (02-
06.,Füred); Pempő 
Kupa YS, 15-ös jolle 
(Siófok); Szombati 
Sorozat VI. YS, kis-
hajók, katamarán 
(05.,Keszthely)

Évadzáró F, K, Lr, L4.7, 
Op

MM OB (Siófok)

2013.10.12-13. CECC Kupa C (11-13., 
Tihany)

Építők Finn Kupa 
Csernussi Endre 
Emlékverseny L, LR, 
L4.7, Op, K, F, Fv. Fj 
(Agárd)

2013.10.19-20. Siófoki Évadzáró 
YSII., YSIII., Stefánia 
hercegnő nagydíj YSI. 
(19.); Őszi Regatta 
(20.) (Kenese)

Dockyard Kupa – 
Balatoni Évadzáró Fd, 
St, 49er, 470, F, L, 
420, LR, L4.7, C, Op, 
F18, (Füred)

MM Baranya Megyei 
Bajnokság (23.) (Orfű) 

2013.10.26-27. Last Minute Regatta 
YS (26.,Keszthely)

Évadzáró F, Fv, Fj, 
L, LR, L4.7, Op, S 
(Agárd)

2013.11.02-03. II. Dér Kupa YS 
(02.,Kenese)

Dér Kupa F5-E betét-
verseny (02.)

2013.11.09-10. Téli Kupa (10.Orfű)

2013.11.30-12.01. Lágymányosi Öböl 
Kerülő MM (11.30.)

2013.12.07-08. Mikulás Kupa F, K, S, 
S4.7, Op

Téli Kupa (08.,Orfű)

Jelen versenynaptár a Porthole Magazin szellemi tulajdonát képezi. Jelen versenynaptár terjesztése, nyilvánosságra hozása csak a Porthole  
szerkesztőségének beleegyezésével lehetséges. Az esetleges változásokért a Porthole szerkesztősége nem tud felelősséget vállalni, de a naptárat folyamatosan  
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www.elektromosyacht.hu



A 2013. február 1417. között zajlott Budapest Boat Show kiemelt témá
ját megelevenítô innováció és tradíció szigeten eddig még soha nem látott 
újdonságokat és hajós ritkaságokat tekinthettek meg az érdeklôdôk: a tava
lyi kékszalag gyôztes kétárbocos katamaránt, az elsô balatoni versenyproát, 
egy molyt, amely nem csak úszni, de „repülni” is képes a vízen, egy valódi 
jégvitorlást és egy magyar építésû spirál hajtómû vet, ami a szél energiáját 
használja fel a hajók meghajtásához. Az antik hajók között az I. világháború 
elôtt épült, felújított vagy éppen fellelt állapotban lévô favitorlások voltak lát
hatók. Az érdeklôdôk élôben követhették nyomon egy kalóz típusú kétsze
mélyes favitorlás építését. A fejlesztések és klasszikus vitorlások sora mellett 
a színpadi program is számos érdekességet kínált a kiállítás négy napja alatt. 

A Budapest Boat Show hazai vizeket bemutató sorozatának következô tag
jaként az orfû itó mutatkozott be. Az érdeklôdôk a hazai vitorlázás legendás 
alakjaival találkozhattak a Budapest Boat Show színpadán, megtekinthették 
Litkey Farkasról készült „A Vitorlázó” filmet – természetesen a fôszereplô rész
vételével , meghallgathatták Méder áron és kovács tamás földkerülô szóló 
vitorlázók beszámolóit, és Fa Nándor legújabb, négyéves óceáni projektjének 
részleteit.

 Idén nyáron Szegeden rendezik a Sárkányhajó Világbajnokságot. Ennek 
apropóján a Budapest Boat Show ergométeres bajnoksága ezúttal sárkány
hajó szimulátorokon zajlott, valamint a vízi sportok olimpikonjai és világbajno
kai sorakoztak fel a színpadon.

Budapest Boat Show 2013

IFj. Csóka lásZló, HaZánk leGereDményesebb mODellvItOrláZója  
sZékely antal társasáGában mesélt a spOrtáG sZépséGeIrÔl és kIHÍvásaIról. 

napOnkéntI képes besZámOló: Elsô nap, Második nap, Harmadik nap, Negyedik nap

kIállÍtás FOtós sZemmel: Leiner András képei
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151416047548972.500174.308535198971&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151418009678972.500368.308535198971&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151420034158972.500549.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151422081828972.500749.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151420850758972.500632.308535198971&type=3
https://ugyfelportal.allianz.hu/up_menu/pub/index.jsp


FoRRáS: BuDAPESt BoAt SHoW
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Nem áll a bál
A 2013. február 23-rA tervezett vitorlás bál helyett 
2013. május 11-én vitorlás estélyt szervez A szövetség 
Az évAdnyitó hétvégén bAlAtonfüreden.

A Magyar Vitorlás Szövetség a tervezettnél várhatóan alacsonyabb jegybevételre tekin
tettel kénytelen volt lemondani a Vitorlás Bált annak érdekében, hogy a rendezvény ne 
okozzon ismét jelentôs anyagi veszteséget. A 2012es év kitüntetett szövetségi szpon
zorainak, támogatóinak, vitorlázóinak, fair play díjasának és újságírójának díjátadására 
2013. május 11én, szombaton este 19 órától Balatonfüreden, az Anna Grand Hotelben, 
a Vitorlás évadnyitó Hétvége keretében megrendezett Vitorlás Estélyen kerül sor. A befi
zetett báli belépôket a szövetség visszautalja. A 2012. évi ranglista díjkiosztó ünnep
ségre az eredeti program szerint 2013. február 23án 11 órától a meghirdetett helyszí
nen, a budai Várban, a Magyar Nemzeti Galéria kupolatermében került sor az Erzsébet 
Program támogatásával, ahol a díjakat Szabó Bence, a MoB fôtitkára, Balogh Gábor, 
a Diáksport Szövetség elnöke, Soltész Miklós államtitkár, és a londoni olimpián ezüstér
mes Ungvári Miklós mellett a magyar vitorlásélet jeles képviselôi adták át. •
FoRRáS: MAGyAR VItoRLáS SzöVEtSéG
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www.varianta.hu

info@hanse.hu
www.varianta.hu
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kÜlFÖlD EGyüttMÛköDéSBEN A VItoRLáS tuDAttáGítáSSAL – ISAIL.BLoG.Hu

Idénre jobb kormányost találok magamnak. Bár 
a jó ég tudja, menni foge, mert ezt már tavaly is 
megfogadtam.

az új szezonra
A SzERzÔ tAVALyI tAPASztA
LAtAIt ALAPuL VéVE HoztA 
öSSzE Az IDEI SzEzoNRA 
VoNAtkozÓ FoGADALMAIt. 
éS uGyAN tÚRAHAJÓS, DE 
AzokAt MéG A VERSENyzÔk 
IS MEGSzíVLELHEtIk.

Lee McIchreest

FoRRáS: ISAIL.BLoG.Hu

1 6
7
8
9

10

2
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A házam/autóm kulcsát MINDIG vízálló tokba 
teszem, és nem a kezemben lóbálom, amikor ki 
vagy beszállok a hajóba. A tartalék kulcsot pedig 
nem zárom be a házba.

NEM áLLok LE VItAtkozNI a kormányossal, ami
kor csúnyán rám kiabál, inkább félre ugrom a belénk 
szálló hajó elôl.

Mindig rakok BIztoNSáGI CSoMÓt a kikötôkötélre, 
nehogy azt lássuk ebéd közben, amint a hajónk 
elszabadul, és a többi között tovapattog.

többször NEM káRoMkoDok a fedélzeten, külö
nösen akkor nem, ha édesanyám velünk tart egy 
könnyed vitorlázásra.

Felismerem, ha a kormányos idegesség és önbiza
lomhiány miatt kiabál, és olyankor nem ugrom fejest 
a vízbe, hogy ô egyedül vihesse haza a hajót.

Mindig ARCCAL ELÔRE lépek a mólóra, így még 
véletlenül sem vétem el a peremet és landolok 
a vízben.

A jeladómat a mentômellényemhez rögzítem, azt pedig 
MINDIG VISELEM a tengeren. így, ha vízbe esnék, könnyen 
rám találnak. és a jövôben nem pucolok halat a hátsó fedél
zeten vitorlázás közben.

Nem hagyatkozom kizárólag a GPSre, hanem igenis rend
szeresen körbe nézek. Vagy ami még jobb: ha a hajó orrában 
álló figyelô ember azt kiabálja „VIGyázz!”, hát hallgatok rá.

A bocit úszó kötéllel rögzítem a hajóhoz, hogy az 
ne csavarodhasson a propellerre.

Fogadalmak  

http://leafydumas.blogspot.com.au/2012/01/happy-new-year-from-leafy.html


Fish Market
Sydney

belülrôl
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kÜlFÖlD SyDNEy FISH MARkEt – BELüLRÔL



A magamfajta hajós embernek, aki menekül a tél elôl a nyárba, 
Ausztrália és persze Sydney felér egy álomországgal. Bár hajóra ülni 
itt rengeteg pénzbe kerül egy 35 láb körüli hajó napi bérleti díja 1 200 
Ausztrál dollár körül mozog (kb 276 000 Ft) , de ez, ismerve az itteni 
horrorisztikus kikötôhelyi díjakat, már érthetô is (pontos árakat nem sike
rült megtudnom, de a bójás hely is 30 000 dollártól (6 900 000 Ft) indul).

így hát marad a menetrendszerû en közlekedô hajóról a vitorlázók lát
ványa, no meg az egyik legfôbb turista látványosság, a halpiac meglá
togatása, amilyen gyakran csak lehet. A legfinomabb halakat és ráko
kat itt készítik. Egyik alkalommal vettem észre, hogy létezik egy “Behind 
the Scenes” – avagy a színfalak mögött – túra, ami egybôl felkeltette az 
érdeklôdésemet. klaviatúrát ragadtam hát, és írtam egy emailt, hogy 
szeretnék részt venni egy ilyen túrán, mint magyar újságíró. Hála az 
újságíró igazolványomnak, a sajtóreferens még olyan helyekre is bekísért, 
ahová turista nem teheti be a lábát. Az akciót hosszas levélváltás elôzte 
meg, hiszen komoly feltétele van annak, hogy valaki egy ilyen helyre 
bemehessen – jelen esetben mindenképp egy biztosítást szerettek volna 
kérni tôlem, hogy ha netán valami kárt okozok, legyen fedezet. átküldtem 
a hölgynek a bankkártyámhoz tartozó utazási biztosítás neten fellelhetô 
feltételrendszerét, ami persze magyarul van. Azonnal jött a válasz, 
semmi baj, éppenséggel van egy magyar kolléganôje, majd ô lefordítja. 
A magyar kolléganô, akirôl idôközben kiderült, hogy a marketing osztá
lyon dolgozik, gondolom nagyon örült nekem, és a velem járó feladatnak.

Reggel fél 7re beszéltük meg a találkozót, így elég álmos és gyû rött 
ábrázattal érkeztem meg. A parkolóban alig kaptam helyet, persze nem 
személyautók miatt: a terület telis tele volt teherautóval. Vendéglátónk szí
vélyesen fogadott, majd elsô utunk az aukciós tér feletti galériára veze
tett, ahová csak jólláthatósági mellényben léphettünk be. A hátamon ott 
virított a MEDIA felirat, roppant fontosnak érezhettem magam, ami be kell 
valljam férfiasan, nagyon tetszett! Jessica (a sajtóreferens hölgy) egybôl 
mesélni kezdett. Innen a galériáról nézhetik a turisták az aukciót, és itt 
kapott helyet a Seefood School (fôzôiskola) is.

Gyorsan essünk túl a statisztikán – bár ez jelen esetben nem is annyi
ra unalmas: a Sydney Fish Marketen (továbbiakban SFM) 52 fô dolgo
zik, ebben a létszámban nincsenek benne a halászok, akik a hajókon 
teljesítenek szolgálatot. Minden nap van aukció, ahol a fogást eladják, 
a legnagyobb aukciós nap a hétfô és a péntek. 400 regisztrált vevôjük 
van, ebbôl 250 minden nap jön! A vevôk között akad kiskereskedô, 
nagykereskedô, de több étterem tulajdonos is. több mint 100 féle halat, 
19 féle rákot, valamint számtalan polipot, kagylót és osztrigát árulnak. 
A halfogás 2%a környékbeli vizekrôl, 60% más Ausztrál vízrôl, 10% Új 
zélandról, és a maradék egyéb helyekrôl származik. 

közben elindulunk le a csarnokba, ahová már nem mehet be csak az 
itt dolgozó, a regisztrált vevô, és persze a média! Jessicán látszik, szereti 
amit csinál, nem csak egy bemagolt szöveget mond, miközben magya
ráz, többször engem is vizsgáztat. A halak ismeretének hiánya mellett 
a nyelvi akadályok miatt sem egyszerû  a dolgom. Ennek ellenére büsz

külön helyen tárol-
ják a különbözô halakat, 
a rákokat, a polipokat, és 
a kagylókat, és van egy 
teljesen külön rész az élô 
állatoknak
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kén mondhatom, a rákok többségét ismertem, a “100 hal az Ausztrál 
vizekbôl” címû  vizsgát viszont ismételnem kell. 

A SFMet egy olasz család alapította, és még mindig ôk a vezetôi 
(érdemes megnézni a róluk készült bemutató táblát: mintha a keresztapa 
címû  film szereplôi lennének…). Egy halászhajón általában 23 fô dolgo
zik. Jessica szomorú arccal meséli, hogy bár most a negyedik generá
ció szolgál a flottában, a mai világban már nagyon nehéz rávenni a fia
talokat, hogy halásznak menjenek, annyi más lehetôséget kapnak az 
élettôl. A halászok napnyugtakor mennek ki a vízre, és másnap hajnal
ban jönnek be. Már a hajón elkezdik feldolgozni és szétválogatni a hala
kat (a hajón még jéggép is van!), mire kiérnek a partra, már csak leltároz
ni kell. Minden halat jégre – ládákba pakolnak. külön érdekesség, hogy 
a ládáért 20 dollár kauciót kérnek a vevôktôl, de ebbôl csak 15 dollárt 
adnak vissza. 2 dollár a mosatási díj, és 3 dollárt egy óceáni alapítvány
nak adományoznak, ezzel is elôsegítve a felelôsségteljes halászatot. Egy 
hatalmas csarnokban tárolnak minden árut, és mozgásukat pontosan 
követik egy vonalkódos rendszerrel. külön helyen tárolják a különbözô 
halakat, a rákokat, a polipokat, és a kagylókat, és van egy teljesen külön 
rész az élô állatoknak (bizonyos típusú rákokat így árulnak). A csarnok 
egyik végében egy hatalmas lelátó van, ott ülnek a vevôk, elôttük a leg
modernebb elektronikus licitáló rendszer irányító felülete, illetve három 
hatalmas kivetítô: ezen nézik, hogy melyik tételt mennyiért kínálják. Nekik 
csak idôben kell a gombot nyomniuk, és már övék is az áru. A mai 
ebayes világban nekem is többször lehetôségem adódik egyegy licit 
által okozott adrenalinszint növekedést átélni, ez mégis nagyon jó kis 
mókának látszik, bár nem kis pénzekrôl van szó – van olyan halfajta, 
aminek az ára akár 99 dollár (23 000 Ft) is lehet! 

közben a sok tengeri herkentyû  között olyan információkat is megtu
dok, miszerint a fiú rák szebb, viszont a lány rák drágább, mivel édesebb 
a húsa (eddig azt sem tudtam, hogy van fiú és lány rák). Itt egy pár perc
re leragadtunk, hátha megtanulom, hogyan kell ôket megkülönböztetni, 
hát nem mondom, hogy profi lettem, lehet ezután is hetero létemre a fiú 

külön helyen tárolják 
a különbözô halakat, 
a rákokat, a polipokat, 
és a kagylókat, és 
van egy teljesen külön  
rész az élô állatoknak
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ráknak kezdek majd udvarolni. Azt is megtudom, hogy kell leellenôrizni, 
mikor friss a hal, vagy az osztriga, és hogy a friss halnak egyáltalán nincs 
hal szaga. Ezek szerint én még friss hallal nem találkoztam a Balatonon, 
hiába horgászik a hajósok egy része napi rendszerességgel. további 
érdekesség, hogy az élô rákokat nedves újság papír közé csomagolják, 
hogy egymást ne támadják meg, és persze, hogy ne stresszeljenek.  

Ahogy haladunk elôre, a legkülönbözôbb, számomra ismeretlen kinézetû  
és felfoghatatlan méretû  halakkal találkozunk. Egy általam kiszemelt 
32 kilós példány kicsinek számít. Lassan a csarnok végére érünk, így 
átmegyünk a kiskereskedelmi részre. A csarnokban hat kereskedô árul
ja portékáját, kívül, külön épületben – de a piac területén – további négy. 
Csodálkozva nézem a sok kínai dekorációt – majd megtudom, a kínai 
újév miatt van pirosba díszítve minden. Még mindig csak 8 óra van, tel
jesen kihalt a terület, csak az árusok – többségében ázsiaiak – készül
nek a nyitásra. Mindenkin egyenruha, munkavédelmi cipô, ezt itt nagyon 
komolyan veszik! A személyzet egy része a takarítással foglalatoskodik, 
mások rutinszerû en rakják ki a különbözô termékeket az ínycsiklandó
an elôkészített jégágyra. Egyik árusnál egy szakképzett férfi éles késével 
a friss osztrigát nyitja – eszement gyorsasággal –, majd gyors minôség 
ellenôrzés, és már megy is a pultba.  Amásik pultban sushi készül – per
sze friss halból. kedvem lenne megkóstolni, de nagy a szigor, még zárva 
minden, náluk sajnos nem érvényes a sajtóigazolvány. A csarnok végé
ben kapott helyet a zöldség nagyker, katalógusba illô árukínálattal. A külsô 
teraszon, ahol ebédidôben helyet sem lehet kapni, most egy ember sem 
található. kint a kikötôben a hajóflotta magányosan pihen, csak a sirályok 
legyeskednek körülöttük, ha élhetek ekkora képzavarral. túránk végéhez 
érve átadom az elmaradhatatlan ajándék Panyolai Pálinkát, Jessica látszó
lag meghatódik. Ez is volt a cél, ha már az ember potya túrákra jár, leg
alább jótevôjének is legyen haszna a dologból…

Bár több ebédet fogyasztottam el az utóbbi hetekben a halpiacon, itt 
tartózkodásom alatt még biztos visszalátogatok, és talán nagyobb hoz
záértéssel fogom kiválasztani a fogamra való falatot. • Tóth Balázs

az élô rákokat ned-
ves újság papír közé 
csomagolják, hogy 
egymást ne támadják 
meg, és persze, hogy 
ne stresszeljenek
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Mindjárt itt a tavasz, indulhatnak az elôkészületek. Nehéz elôre tervezni 
a várható költségeket, ha a hatóság kiszámíthatatlan kreatívitással tur
kál a pénztárcánkban. Most is kitaláltak valamit, amit nemhogy szük
ségesnek, de még értelmesnek sem találunk.

Volt, hogy az elsôsegélyfelszerelésünk nem volt jó, tavaly gömböt kellett 
vennünk, de azt még kibírtuk valahogy (kartonból is ki lehetett szabni).

kedves Sporttársam! Jó, ha tudod, hogy 2013. február 5.én 
a Nemzeti közlekedési Hatóság (NkH) honlapján megjelent egy egé
szen új felszerelési jegyzék azokkal a holmikkal, amiket kötelezôen ott 
kell tartanunk a hajón, amikor a vizsgára megy a hajó, rendôr igazoltat, 
vagy az is elôfordul, hogy versenyen ellenôrzik szúrópróbaszerûen. 

Az új jegyzék száma is változott, 4esrôl 5ösre. Leszámítva azt a 
tényt, hogy a horgonyés kikötôkötelek hosszát már megint nem sike
rült életszerûen belôni, tartalmilag lényegében nem sok a változás. 
De ha már végignéztem: kérem szépen, aki tudja, mit jelent a vízbe
esés elleni védelem A, B, C és D kategóriája, az jelentkezzen, kap egy 
klubkártyát ingyen. Van itt viszont egyvalami, amin megakad az ember 
szeme. A poroltó. A poroltó eddig is megtûrt holmi volt a hajóban, 
fôleg egy cirkálón már jól ki kellett gondolni, hova rejti az ember. Eddig 
is vállaltuk az éves nyûgöt, jártunk vele minden évben, hogy szabályo
san járjunk el, felülvizsgálatra. De megjegyzem, nem jut eszembe sok 
minden, amihez használható lenne. A tavalyi balatonföldvári hajótûz 
elektromos tûz volt, aminek oltása bármilyen eszközzel nehéz, ha meg 
egyéb tûz keletkezik, akkor az elsô, ami az ember eszébe jut, vizet 

vödrözni a tóból. Jó, belátom, ha a kajütben kigyullad egy olajos rongy, 
és égni kezd a fa bútorzat, akkor hasznos lehet.

Most pedig a tények. 6 méteres hajó tulajdonosa szerencsés: meg
tarthatja a régi 1 kilóst. 612 méterig már kell a két kilós, viszont 
1215 méter között két darab 4 kilós, 15 méter felett pedig 3 darab 6, 
azaz hat kilós poroltóra van szükség. 

Megpróbáltunk utánajárni, hogyan megy ez, mit tegyünk a feles
legessé vált poroltóval. Egy balatonparti tûzoltóság kérdésünkre azt 
közölte, hogy ôk visszaveszik a régit. Valószínûleg raktározni fog
ják csak, de ez már nem a mi dolgunk. Illetve dehogynem. Hát nem 
vagyunk környezettudatosak? Mi történik egy a poroltóval, amikor már 
semmire nem használható? A poroltó veszélyes hulladék és mint ilyen, 
megsemmisítése szakfeladat. A tûzoltóság honlapján olvastam, hogy 
megsemmisíteni úgy kell, hogy ki kell engedni a tartalmát. De hova?? 
Na, ennyit a környezetvédelemrôl.

Milyen költségre számítson az, aki tûzoltókészüléket kénytelen cse
rélni? A nagyok (4 és 6 kilós) 13.000 és 16.000 forint közötti összegért 
kaphatóak. Mivel ez a nagyobb érvágás, számoljuk csak ki, meny
nyibe kerül mondjuk egy 75ös cirkáló felszerelése. Ide három darab 
6 kgos tûzoltókészülék (majdnem horgonyt írtam…) kell, 15 ezer forin
tos darabáron számolva ez 45 ezer forint… 

Az 5ös számú kötelezô felszerelések jegyzéke letölthetô innen. 
A helyek és idôpontok listája, ahol és amikor hajót vizsgáztatni lehet 
a Balatonon. •

OltásI sZeZOn
Poroltó 2.0
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Hogyan mû ködik ez az egyedülálló víz aktiválású technológia ?
A Micron WA rétegében egyenletesen rendezôdnek el a különbözô alkotóelemek, közöttük apró 
kis légbuborékokkal. Az algagátló mattnak tû nik, amikor elôször felkerül a hajófenékre. Ennek 
mértéke színenként változhat, mivel más-más arányban és mennyiségben tartalmazza a pig-
ment szemcséket. Vízbe kerülve az apró lyukacskákon beszivárgó víz, átitatva a réteget felszín-
re hozza a színanyagokat és felszabadítja az elemi összetevôket, ami biztosítja a hatékony alga-
védelmet.Tesztek bizonyítják , hogy a technológia kiválóan alkalmas bármilyen terheltségû  víz-
ben való használatra és hatékonyan gátol minden nemû  felrakódást és oxidáció kialakulását. 

super Gloss Hs
Magas fényû  HS technológiával fejlesz
tett színes lakk. A HS technológia lénye
ge, hogy ezek a bevonatok alacsony oldó
szertartalommal bírnak, további elônyük is 
ebbôl következik, hogy aránylag alacsony 
hômérsékleti körülmények között is felhasz
nálhatók. A festés nagyon egyszerû  az ilyen 
termékekkel, mivel a felhengerezés után 
szükségtelen a felület ecsetes áthúzása, 
mivel a felhordott anyag buborékmentes.
A HS jelzés a magas szárazanyag tartalomra utaló megjelölés, ami azt 
jelenti hogy a töltôanyag, színadó pigmentek és az oldószer aránya 
rendkívül kedvezô, alacsony az oldószertartam. Ez a tulajdonság a kivá
ló használhatóságon túl még környezetvédelmet is támogatja. Már 12 
réteg felhordása is egységes, magas fényû , csillogó bevonatot képez. 
kiadóssága 12 m2 / liter Hígítója az International No. 1es jelû  hígítója

Cruiser bright White
Igazán fehér algagátló. Minden 
hajóépítésben használatos 
építôanyagra használható, termé
szetesen az aluminiumra is.
A Cruiser Bright White önkopó, 
vitorlás hajókra és motoros hajók
ra is jól használható, algásodást 
gátló bevonatközepes és alacsony 
terheltségû  vizekben szezonális 
használatra. Motoros hajók ese
tében 30 csomós sebességig 
nyújt védelmet. Ennél nagyobb 
sebességû  hajóknál a felület 
kopása felgyorsul.

micron Wa
Nagyhatékonyságú, vízbázisú algásodásgátló termékcsalád. A Micron WA, 
egy vízaktiválású mátrix, aminek köszönhetôen kisebb a bevonat fémoxid tar
tama. kiváló tulajdonságait a fémoxid, valamint hozzá adagolt Biocid jelenlété
nek köszönheti ezzel is csökkentve az oxidációs folyamatokat.
A vízaktiválású mátrix technológia, többszezonos védelmet nyújt édesvízben vagy tengeri körülmények között, az erôsen 
terhelt vizeket is beleértve. tökéletes megoldás azoknak a hajótulajdonosoknak, akik a minôséget és a megbízhatóságot, 
környezetkímélô módon kívánják alkalmazni. árérték arányt vizsgálva is, Micron WA egyedülálló rétegvastagság kialakításával, 
akár 24 hónapos védelmet nyújt, a mi a hajótulajdonos számára számos elônnyel jár Ilyen az üzemanyag megtakarítás, vagy 
a hajó kiemelési költségek számának csökkentése, hisz a hajó hosszabb ideig lehet vízen.
Az alapanyagba kevert Biocid szemcsék a pigmentekkel, fémoxidokkal a rétegbe beszivárgó víz hatására kezdenek aktivi
zálódni. A felhordás alkalmával, eltérôen a hagyományos algagátlókhoz képest, egyenetlennek és mattnak fog tû nni. A vízre 
tételt követôen az algagátlóban bekövetkezô folyamatok megváltoztatják a megjelenést, amitôl elnyeri színét és felületi egyenle
tességét. A Micron WA optimalizált fémoxid tartalma következtében kevesebb oldószert ( 87g/L VoC ) tartalmaz, kedvezôbb az 
egészségbiztonsági és technikai biztonsági mutatója. A legtöbb nagyhatékonyságú algagátló rendszer ennél magasabb szin
tekkel rendelkezik, tehát a Micron WA segít a hajótulajdonosnak védeni a környezetet a karbantartási munkálatok során.
A vízbázisú formula lehetôvé teszi, hogy kevesebb oldószer, illóanyag távozzon, ezzel is biztosítva a biztonságos egészségvé
delmet a munkálatok során. A Micron WA kifejlesztésénél a DPD ( Biocid Products Directive) elôírásai szerint kerül fejlesztésre, 
ami biztosítja, hogy a hajótulajdonosok soksok éven kere3sztül használhatják ezt a terméket.
(1) A teljes DFt ( dry film thickness, vagyis hasznos rétegvastagság) nagyságától függôen, akár 24 hónapig is vízen maradhat 
a hajó. Ehhez a rétegnek 120 micron vastagságúnak kell lenni. Ennél vastagabb, vagy további rétegeket csak akkor kellene fel
hordani, ha a hajó tartósan 15 csomó sebesség fölött használódik.



Versenyzésre és túrázásra is nagyszerû en alkalmas. Nincs többé hajófenék átfúrás, nincs szükség drága szerver doboz
ra és különbözô megjelenítôkre. Célunk egy mû szer, mely minden hazai hajós számára elérhetô, és tudásával felveszi 
a versenyt más gyártók termékeivel.

A mû szer 3 modulból áll: egy elegáns, karbon házba épített LCD kijelzôs kezelô felületbôl, egy nagy érzékenységû  
GPSvevô modulból, és egy idôjárásálló szélmérô fejbôl. A kezelô felület egyben a mû szer központi egysége is. Ezen 
találhatóak a kezelôgombok, és az LCD kijelzô, mely a nagyméretû  karaktereknek, és a négyfokozatú háttérvilágításnak 
köszönhetôen mind nappal, mind pedig éjszaka kiváló leolvasást biztosít. A készülék vízhatlan, és eleget tesz az IP 67es 
szabványnak. Az egységek egy négyvezetékes kábelen kommunikálnak egymással, és ezen keresztül kapják a tápfe
szültséget is. A modulok összekötése egyszerû , ezért minimális szaktudással bárki felszerelheti hajójára. 

A mû szer 4 mért adatból számolja ki a vitorlázáshoz és a versenyzéshez szükséges információkat. A szélmérô fej méri 
a szél sebességét, a szélkakas pedig 1 fok pontossággal az irányát. A GPS a hajó sebességét és irányát méri. Ezekbôl 
a mért adatokból a készülék további 7 adatot képes kiszámolni, valamint megjeleníti a rajtórát is. Ezzel 12 hasznos infor
mációhoz jutunk, melyek a következôk:

aWa: (Apparent Wind Angle) látszólagos szél iránya fokban. aWs: (Apparent Wind Speed) látszólagos szél sebessé
ge csomóban vagy km/hban. tWa: (true Wind Angle) valós szél iránya fokban. tWs: (true Wind Speed) valós szél 
sebessége csomóban vagy km/hban. sOG: (Speed over Ground) a hajó sebessége csomóban vagy km/hban. HDG/
COG: (Heading/Course over Ground) a hajó haladási iránya fokban. btW: (Bearing to Waypoint) A beállított (lenullázott) 
irányhoz képest mutatja az elfordulást. értéke 180 és +180 fok között mozog, a cél irányába való haladáskor 0 fok. bOD: 
(Bearing of Destination) A célpont kompasziránya, melyet gombnyomás segítségével beállítottunk. vmG: (Velocity Made 
Good) A szél felé haladás sebessége. Segítségével, maximális sebességgel kreutzolhatunk a széllel szemben. vmC: 
(Velocity Made Good over Course) VMG a kiválasztott célpont irányában. A BtW irányában mért térnyerésünket mutatja. 
lOG: A megtett út tengeri mérföldben, vagy kmben. rajtóra és pontos idô: a nevezetes rajtidôket (10541 perc) 

Hosszas fejlesztés eredményeként  
elkészült az elsô hazai tervezésû és gyártású 
hajómû szer család, a Windwiser 120.
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mutatja, és visszaszámol a rajtlövésig, melyet hangjelzés kísér. A készülék LCD 
kijelzôjén egyszerre 3 adatot tudunk megjeleníteni: 1 nagyot és 2 kisebbet. Ezek 
tetszôlegesen kiválasztott adatok, ezért a felhasználó maga döntheti el, hogy 
melyek a számára legfontosabbak. Az oldal beállítás (Page Editor) lehetôvé teszi, 
hogy saját oldalakat hozzunk létre, melyek egy út, vagy verseny különbözô sza
kaszaira vonatkoznak: rajtszakasz, negyedszeles szakasz, hátszeles szakasz.

Az oldalak között gyorsan és kényelmesen egyetlen gomb lenyomásával vált
hatunk! A Setup menüben mértékegységet válthatunk, így akár csomóbanten
geri mérföldben, akár km/hbankilométerben mérhetjük az adatokat. A készülék 
szélmérô fejét is itt kalibrálhatjuk, beállíthatjuk a készülék hangját, valamint az 
aktuális idôzónát.

A rajtóra visszaszámláláskor hangjelzést ad számunkra percenként; az utol
só percben tíz másodpercenként; valamint közvetlenül a rajt elôtti 10 másod
percben másodpercenként. Rajt után az óra elôre számlál, így egy futam végén 
azonnal láthatjuk futott idônket.

Jelenlegi fejlesztés alatt álló mû szereink: 
• A mû szercsalád hamarosan egy mélységmérô modullal bôvül, amely szin

tén a központhoz iktatható. A mélységmérô szonár szintén a hajótest átfúrása 
nélkül, közvetlenül a hajófenékbe szerelhetô lesz.

• Árbocra szerelhetô kijelzô tesztelése jelenleg is folyik, és rövidesen 
beszerezhetô lesz a vitorlázók számára. Segítségével a mancsaftok is azonnal 
tájékozódhatnak az aktuális adatokról. 

• További termékünk egy legújabb, a hajós sport legmodernebb technikai 
alkalmazásaira nyitott felhasználók részére kifejlesztett WiFis szélmérô modul. 
Az eszköz okos telefonra, illetve Ipadra küldi a szélmérô NMEA jelét. Ezzel, és 
egy letölthetô alkalmazás (Iregatta, NavegadorNMEA) segítségével képes lesz 
a vitorlázó minden olyan adat megjelenítésére, mely eddig csak egy több száz
ezer forintos mû szerrel volt elérhetô! A WiFi szélmérô csak tápfeszültséget igé
nyel, fogyasztása minimális (1 watt). Megjelenése április elején várható. •

A készülék megtekinthetô és kipróbálható a Vízvonal hajósüzletben:  
Budapest 1092, Ráday utca 33/b.
további információ: 06 20 991 2799 (Fazekas ákos)
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prOGram neve telepÜlés keZDet véG Web

Vizes élôhelyek Világnapja – Hótaposó túra Gyenesdiás (Nagymezô) 2/2/2013 2/2/2013 www.bfnp.hu

Jégkarnevál 2013 Badacsonytomaj (Strand) 2/2/2013 2/2/2013 www.badacsonyiprogramok.hu

Vizes élôhelyek napja – Hévízitó túra Hévíz (tófürdô fôbejárat) 2/2/2013 2/2/2013 www.bfnp.hu

Farsangi karnevál Hévíz (Deák tér) 2/8/2013 2/10/2013 www.heviz.hu

keszthelyi Farsangi karnevál és Bál keszthely (Belváros) 2/9/2013 2/9/2013 www.keszthely.hu

VII. Badacsonytördemici kocsonya szépségverseny Badacsonytördemic (Faluház) 2/16/2013 2/16/2013 www.badacsonytordemic.hu

II. tapolcai téltemetô tapolca (Fô tér) 2/23/2013 2/23/2013 www.tapolcakft.hu

téltemetôtavaszköszöntô Balatonalmádi  
(Szent Erzsébet ligetöregpark)

2/24/2013 2/24/2013 www.balatonalmadi.hu
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