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     TACK-VÁLTÁS A 
KÖTÉLZET ÉRINTÉSE NÉLKÜL
Integrált önváltó fock 

     NAGY SEBESSÉGNÉL IS 
BIZTOS IRÁNYTARTÁS
Hosszú vízvonal, tavi kíl
Designed by judel/vrolijk & co
 

     SZELLÔS ÉS VILÁGOS
Minden kabinban testablak
Fedélzetbe símuló nyitható nyílások
 

     ERGONOMIKUS 
COCKPIT KIALAKÍTÁS
Dupla kormány, lehajtható fürdőplatform, 
stabil cockpit asztal, széles ülések, mély 
rakodótér 

     „EGYKEZES”
VITORLÁZÁS
A mozgókötélzet hátrafut 
a kormányállásig 
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CÍMLAP · Felkészülés

Elkezdôdött

idén az időjárás igen kedves volt hozzánk: már március közepén megjelentek a balatonon az első lelkes vitorlá-
zók. áprilisban kinyitottak a kikötők is, így a vízen egyre több hajót láthattunk viszont, és elkezdték a vízi felké-
szülést a verseny csapatok is. Először a melgeseket figyelhettük a tavon: HÓD Sailing Team – érthető a sietsé-
gük, hiszen májusban Európa bajnokságot rendeznek az osztálynak Füreden. a többi one design osztály hajói 
sem várattak magukra sokáig: a j24 osztály egy hazai felújított és három külföldről behozott hajóval bővült, vala-
mint csodás képeket készítettek első vitorlázásaikról a 8mod csapatok is. a one design mellett a katamaránok 
is hamar kezdték az edzést a remek időjárásnak köszönhetően: a téli fejlesztéseket keszthelyen tesztelte a Fifty-
Fifty: P50, a keleti-medencében pedig a team black jack kezdte az sl33 felkészülést az alapoktól: Team Black 
Jack. …

szöVEg: koVáCs éVa, Fotó: 8mod osztály, édEr bálint, gémEsi jóka, hód sailing tEam, j24 osztály

a 2014-es szezon

FOTÓRIPORT
8MOD, J24, P50

https://www.youtube.com/watch?v=MFKmlTP-8cY
https://www.facebook.com/photo.php?v=707824819273930&set=vb.349911651731917&type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=5Fo6XU_WjuQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Fo6XU_WjuQ
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Melges
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Melges
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8MOD
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CÍMLAP · Felkészülés

8MOD



TARTALOM10

CÍMLAP · Felkészülés

P50
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P50
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CÍMLAP · Felkészülés

P50
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CÍMLAP · Felkészülés

’– te, nem veszünk akkor mégiscsak hajót idén?’
– de. sőt abszolút. Csak éppen milyet? nyilvánvalóan Code-ot. ja, nincs 

annyi pénzünk. Eladó a No Name. Egy 8-as? imádom azt is, de nem nagy 
falat az nekünk így elsőre? te. – mi lenne, ha vennénk egy j-t? 

kivonatosan nagyjából így kezdődött. néhány perccel később elkezdtem 
felhívni fél-, egész és igazán j ismerősöket: a következő márciusi hétvégén 
végig is tapogattuk orrtól farig az Enigmát. jó, nagy baj már nem lehet, 
hajó az lesz, maximum dolgozni kell vele egy kicsit. de azért csak elkérem 
annak a másiknak is a számát… 

– hogy miii? tényleg úgy hívják, Just A Big Dinghy???
ott és akkor gyakorlatilag el is dőlt. mivel norbi az olasz születésű, majd 

svájcban nevelkedett, november óta pedig magyar kezek által felújított 
j nevét a telefonbeszélgetésnek azért a végére időzítette, a hajót effektív 
megnézni már egy zacskó előleggel érkeztünk. meg remegő zsigerekkel…

– Figyelj… Van egy hajónk…
amíg a gödi kertben állt, nem hittem el, hogy annak a nagyranőtt 

dinghynek azzal a szemrevaló 7,32 méternyi testével, a fajtájához képest 
maximális mennyiségű fa részletével, a gyönyörű olasz korlátlábaival, meg 
a neuchatel-i hajólevelével – annak a fele az enyém… 

a kikötők alig 1 hét múlva nyitottak, és ahogyan a megvásárláson, úgy 
a daruzáson sem sokat gondolkodtunk: a JABD az első szombat első idő-
pontjában vízre került Földváron. a tervek szerint első útja Földvárról 
Füredre vezetett, minthogy a túlparton aznap történetesen egy másik 
teszt vitorlázás is zajlott – az 5-ös és 6-os Code-dal… a hét kérdése hirte-
len az lett, hogy mivel az első saját nagyhajó vízretétele önmagában kelle-

ne, hogy történelmi legyen, merjem –e a napját mégis a Code-dal befejez-
ve álmodni?

nem várt eseményektől mentes szerelés és egy kis szezonnyitó szparizás 
után fél 1 fele kényelmes szélben indultunk már a kikötőben is boldogra 
mosolygott csapattal Füredre, hogy a következő 3 órában szinte tökéle-
tesen stresszmentes örömvitorlázással mutassuk be a tónak első napján 
a j 87-es vb pecsétes groszát, mr. z-t (3054) és spi társát, a Csehszlovákot. 
a panoráma előtt elkövetett néhány perc trapézolástól eltekintve minden 
a forgatókönyv szerint zajlott, beleértve az időjárást is: komolyabb meg-
lepetés hiányában annyira időben értünk Füredre, hogy kikötés után még 
a to do listát is gyorsan befejeztük.

árpinak köszönhetően a jabd-nek Füreden egy egész kikötője lett, úgy-
hogy nyugodtan mehettünk intézni a karbon szerelmi ügyet: a leálló szél-
ben az új Code nem sokban különbözött az 1-estől – más lett volna nyil-
ván, ha a reggeli reffelésben találkozunk először, de vele továbbra is annyi-
ra vak vagyok, hogy 3 csomó alatt is gyakorlatilag mindent azonnal meg-
bocsátok. köszönet, hogy megint lehetett!

a parton csendes lett az este: az a korán kelős, egész nap hajón levős jó 
fajta. a túl sok boldogságban is elfárad az ember – néha még jobban is… 
utolsó ébren töltött órámban tihany tetején a könnyeim Füred fényeivel 
folytak össze: a két csodás egykezes márciusi 470-ezés után az idei szezon 
harmadik napján a saját j-t és a Code-ot pörgethettem vissza fejben egy-
más mellett április első szombatján…

és hogy hogyan tovább a mindigjó után? Csinálok helyet, hogy legyen 
újabb álom. Mert a valóságok ott állnak már Tihanyban és Földváron. •

jabd 1.0 Kedvcsinálónak íme az egyik új J-24 hajó története 
– egy kis Code-olt szerelemmel fűszerezve
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J24
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J24
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DÁNIA

szezonkezdés dániában
gErő andrás

TováBBi kéPek

Akár tanulmányútnak is nevezhetném hétvégi villámlátogatásomat 
Aarlborgban, Dánia festői városkájában, hiszen beteges kíváncsisá-
gom minden vízparti városban a kikötők, a tengerpart felé terel. 

Ha ránézünk Dánia térképére, az északi részen hatalmas össze-
függő tórendszer kínál egzotikus hajózási lehetőséget a szárazföld 
szívében. A látvány megtévesztő. Dániában nincsenek édesvizű 
tavak, a vízfelületek részei az Északi-tenger parthódító igyekezeté-
nek. Állítólag több mint 120 000 tó van Dániában. Talán ezért sem 
nevezhető az ezer tó országának.

A kikötőkben és környékükön már ezerrel készülnek a szezon-
ra. Az esős tavasz elő sem rettenti el a hajósokat, hogy elvégez-
zék a nálunk is szokásos előkészítő munkálatokat. Az aalborgi 
„sejlklubben limfjorden” akár balatoni kikötő is lehetne. A legfel-
tűnőbb különbség, hogy itt a sóján sínpáron tologatják le a hajó-
kat, míg a parti felület egy rendező-pályaudvarhoz hasonlít, ahol 
a vágányokon telelnek a partra tett hajók. Ha már megadatott, 
megnéztem Dánia talán leghíresebb világítótornyát, a Rubjerg 

Knude lighthouse-t. Az 1900-ban szolgálatba állított torony tör-
ténete azért érdekes, mert jól tükrözi a parti erózió intenzitását. 
Az építés idején a tengerparttól 200 m-re épített 23 m magas 
műtárgy talpazata 60 méter magasan volt a tenger szintje felett. 
Ma már nem sok választja el a partvonaltól, miközben az időköz-
ben kialakult hatalmas homokdűnék el is takarják, lassan maguk 
alá temetik. Végleges pusztulását 2023-ra várják, amikor az évente 
1,5 méteres sebességgel erodálódó partszakaszt elfoglalja a ten-
ger. A dán hatóságok évekig küzdöttek az erózió megfékezése 
érdekében. Minél többet tettek, annál nagyobbra púposodtak 
a dűnék, így néhány éve kapituláltak, és úgy döntöttek, hogy 
átengedik a területet – mert amit a természet meg akar szerezni, 
azt előbb-utóbb úgy is elfoglalja.

Fantasztikus látvány ez a szaharai hangulatot árasztó skandináv 
sivatag! Ha nem lett volna ott ez a dűnék közé szorult elárvult 
torony és egy tevekaravánnal találkoztam volna, az sem lett volna 
tájidegen… •

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152288386753972.1073741991.308535198971&type=1
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DÁNIA
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DÁNIA

A KIKöTőKbeN És KöRNyÉKüKöN MÁR 
ezeRRel KÉszülNeK A szezONRA. Az esős 
TAVAsz elő seM ReTTeNTI el A HAJósOKAT, 
HOgy elVÉgezzÉK A NÁluNK Is szOKÁsOs 
előKÉszíTő MuNKÁlATOKAT.
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DÁNIA
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DÁNIA

az 1900-ban szolgálatba állított 
torony történEtE azért érdEkEs, 
mErt jól tükrözi a parti Erózió 
intEnzitását. az építés idEjén a tEn-
gErparttól 200 m-rE építEtt 23 m 
magas műtárgy talpazata 60 métEr 
magasan Volt a tEngEr szintjE 
FElEtt.
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DÁNIA



Laser Európa Kupa • 2014. április 10-15., Marseille, Franciaország

Fiatalok az élmezőnyben
LaSer eurÓPa kuPa HonLaPJa

LaSer eurÓPa kuPa

TARTALOM22

VERSENYEK · Fiatalok az élmezőnyben

április közepén rendezték meg marseille-ben 
a hagyományos laser Európa kupa versenyt, 
amelyen négy magyar versenyző indult. 
a Vadnai testvérek ezúttal is az élmezőnyben 
vitorláztak.

a négynapos versenyen két napon gyenge, 
kettőn pedig erős szél fújt. minden hajóosz-
tályban 8-8 futamot rendeztek. laser standard-
ben Vadnai benjamin, laser radial-ban pedig 
az öccse jonatán, valamint scharf máté és 
haidekker zita versenyzett.

a Laser Standard osztályban vadnai 
Benjamin 16 nemzet 45 hajója között 
a 6. helyen végzett. Ez élete második verse-
nye volt az olimpiai osztályban. a testsúlya 
sok edzéssel már 76,5 kg, egyre jobban „érzi” 
a legnagyobb vitorlázatú laser-t. az első négy 
gyenge szeles futam után vezetett az össze-
tett versenyben, de a következő erős szeles 
napokon visszacsúszott a hatodik helyre. Ekkor 
többet hibázott, akadt bójaérintése, az utolsó 
futamban pedig korai rajtja. neki elsősorban 
edzés volt ez a verseny a hyeres-i Világkupára. 
Futameredményei: 2., 7., 3., 2., 9., 16., 11., bFd.

Laser Radial-ban 20 nemzet 184 hajója ver-
senyzett, fiúk, lányok együtt. Vadnai Jonatán 
4., Scharf Máté 68. (az Ezüst csoportban 6.), 
Haidekker Zita 107. (Ezüst csoport 44.) lett. 
jonatán akár meg is nyerhette volna a versenyt. 
a negyedik és az ötödik futamban is első helyen 
végzett. a hatodikban is ő vezette a mezőnyt, 
ám egy pályamódosítás után ő és a mögöt-

te vitorlázó három hajó két egymáshoz köze-
li bójánál nem a megfelelő pályajelet kerülte, 
így abból a futamból kizárták. a laser radial 
mezőnyben (ő is újonc ebben az osztályban 
idén) már jó a sebessége, különösen hátszélben. 
Futameredményei: 6., 14., 6., 1., 1., dsQ, 2., 41.

laser 4.7 osztályban 119 hajó versenyzett. itt 
nem volt magyar induló.

ruják istVán

http://www.ycpr.net
https://www.facebook.com/YCPRMarseille
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a fiatalok két héttel később olaszországban 
gyűjtötték tovább a sikereket: érdi mária és 
Vadnai jonatán csak alkalmilag edzenek és ver-
senyeznek byte Cii. típusú hajóval, de a garda-
tavi rivában lebonyolított ifjúsági byte világ-
bajnokságon joni mégis fölényes biztonsággal 
védte meg byte világbajnoki címét, mári pedig 
3. lett a lányok között.

a világbajnokságon végig a garda-tavon szo-
kásos 10-15 csomós szél fújt. a 13 futamos verse-
nyen Vadnai jonatán címvédőként egy pillanatra 

sem adott esélyt ellenfeleinek: a 21 nemzet 36 
hajóját felvonultató mezőnyben nyolc futamot 
megnyert, és az utolsó napi kettőn már rajthoz 
sem kellett állnia. 

 „Nagyon fontos volt mindig a jó rajt. – mondta 
Vadnai jonatán a versenyről – Általában öten-
hatan voltunk, akik az első cirkálószakaszon kibúj-
tunk a mezőnyből. Hátszélben viszont közülük is én 
tudtam lenni a leggyorsabb, ott extra sebességem 
volt, és így könnyen nyertem futamokat.”

érdi mária a 18 nemzet 27 versenyzőjét felsora-

koztató női mezőnyben bronzérmes lett két hol-
land lány mögött – az ifjúsági olimpián 19 nem-
zet versenyzői vesznek majd részt, így ott csak 
az egyikük lehet majd az ellenfele.

Ez a világbajnokság egyben kvalifikációs ver-
seny volt az augusztusban a kínai nankingban 
megrendezésre kerülő ifjúsági olimpiára. 
Vadnainak és érdinek ezzel nem kellett foglal-
kozni, hiszen ők már 2013-ban megszerezték 
a részvételi jogot, amikor világbajnoki címet sze-
reztek. •

Byte Világbajnokság • 2014. április 22-27., Riva, Olaszország 



2014. április 26-27., Balatonkenese

One Design Trophy I. forduló

TARTALOM24

VERSENYEK · one design trophy i. forduló

A 2014. évi szezon első One Design Trophy 
versenye – amely egyben a Kenesei 
Szezonnyitó is – Balatonkenesén zajlott ápri-
lis utolsó hétvégéjén a KMPVSE rendezésé-
ben. A négy fordulós versenysorozat első 
állomásán 44 hajó 4 futamot vitorlázott a két 
versenynapon. Az időjárás eleinte nem a leg-
szebb arcát mutatta: szombaton gyengébb, 
4-6 csomós K-DK-i szélben teljesítették az 
up and down pályát a csapatok, de vasárnap 
az utolsó futamon már ideális szélviszonyok 
közepette, 8-12 csomós DK-i szélben vitorláz-
hattak az egységek.

a nyolc odt szereplőből csak 6 (asso99, 
8mod, E770, j24, sr, s22) indult a versenyen: 
a melges24-esek az mVm tavaszi regatta Eb 
Előverseny miatt maradtak távol, míg az X-35 
osztály sajnos nem tudott megfelelő számú egy-
séget kiállítani – a kenesei verseny állandó beug-
rója, a nautic osztály viszont 9 hajóval képvisel-
tette magát. 

a legnépesebb osztály a j24-es volt, ők 
kilenc egységgel vágtak neki a szezon nyi-
tányának. a győzelmet itt – a múlt heti 
pasquavela 4. helye után – litkey Farkas csa-
pata szerezte meg makai gáborék nord 
telekom-ja és hercsel Erikék sailforyou egysé-
gei előtt – Farkyéknak múlt héten nem hiába 

drukkoltunk, de legnagyobb gratulációnkat 
most mégis petinek és margitnak küldjük 
ezúton a 2. és 3. helyezett hajókat igen stílu-
sosan egyesítő élet eseményükhöz :). ahogyan 
korábban már hírt adtunk róla, dicséretes, 
ahogyan a j24 osztály bővül minden téren: 
idén négy új egység csatlakozott a flottához.

szErző: koVáCs éVa, Fotók: Csabai tibor, makai gábor
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a sudár regatták voltak a második leg-
nagyobb létszámú osztály hét indulóval. itt 
a százxszéppel dr. szörényi gábor csapata győ-
zedelmeskedett, nagy mártonék nagyon sudár 
egysége és pál gaston gé. nevű hajója előtt.

a 8mod osztály is szépen teljesítette a beígért 
hat egységet, így ők is jó versenyt vívtak. az 
arany kassai andrás vezényletével a Camelotnak 
jutott, az ezüstérmesek detréék lettek a kracker 
jack-kel, míg a bronz az oroszlán péter irányítot-
ta american Crew-hoz került.

az asso osztály 5 egységet vonultatott fel, 
a győzelemnek Vadnai tamásék örülhettek 
a bmW sailing team fedélzetén, az ezüstérem 
szilvássy attila peecassoé nevű csapatáé lett, 
míg a harmadik helyen a Csimborasszó végzett 
Fazakas györgy vezényletével. 

a s22 osztály szintén 5 hajóval indult: majoros 
beáék magabiztos teljesítménnyel hozták az első 
helyre a metálkát, bors sándorék az El ninoval 
a második, míg Veisz miklós aventura nevű hajó-
ja a harmadik helyen végzett. 

az Elliott770 osztályt sajnos csak három 
egység képviselte, melyben kovács ákosék 
a nomáddal bizonyultak a legjobbnak a hármas 
párharcban. 

a nautic 330-as osztályban török zoltánék 
a Fantommal örülhettek a legnagyobb kupá-
nak, dr. bölcsvölgyi tamáséké lett az ezüstérem 
a pingivel, míg a bronz Váradi attiláék tintahal 
nevű formációjának jutott. a csopaki viszontlá-
tásra! yacht.hu

http://www.yacht.hu/yacht/kikoto_magyar.news.page?nodeid=656


Jó futamok az Adrián Csillagtúrával színezve

12. Sail-ing Business Cup
ruják istVán

TARTALOM26

VERSENYEK · 12. sail-ing business Cup

közép-dalmáciában az adrián 2014. április 20-tól 
25-ig zajlottak a 12. sail-ing business Cup vitor-
lás verseny futamai. a bavaria 40s típusú hajók-
kal biogradból indulva futott charterversenyen 
15 magyar csapat vitorlázott. az adriai charter-
hajós versenyeken megszokott módon neves 
magyar vitorlázók mellett a versenyzésben szin-
te kezdők is voltak a csapatokban. 

az összetett versenyt 6 futam alapján 
a soponyai géza vezette Vabeko team nyer-
te nagy fölénnyel jordán balázsék (brightly) és 
sáfián lászlóék (Főni sailing team) előtt. 

a nautic hajókat építő soponyai annak elle-
nére is biztos első lett, hogy az utolsó futamon 
korai rajtot vétett, így az aznapi eredményük 
érvénytelen lett. 

a versenyen először elnyerhető dr. jordán 
károly Vándordíjat, amely az eddig megrende-
zett tizenkét sail-ing business Cup versenyek 
eredményeinek összesítése alapján legjobb csa-
patot illeti, a brightly vihette haza. 

az adrián szokatlanul szeszélyes, gyakran fel-
hős, esős időjárásban lefutott futamok egyike 
különlegesség volt: a versenyt – és az őszi ten-



TARTALOM27

VERSENYEK · 12. sail-ing business Cup

A VeRseNyeN előszöR elNyeRHeTő 
DR. JORDÁN KÁROly VÁNDORDíJAT, 
AMely Az eDDIg MegReNDezeTT 
TIzeNKÉT sAIl-INg busINess CuP VeR-
seNyeK eReDMÉNyeINeK összesíTÉ-
se AlAPJÁN legJObb CsAPATOT IlleTI, 
A bRIgHTly VIHeTTe HAzA.
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geri nagyhajós bajnokságokat is – rendező sail-
ing kft. a nagy hagyományokkal bíró, balatonon 
népszerű Csillagtúra szabályait a tengerre adap-
tálva pontgyűjtő navigációs futamot hirdetett 
a második versenynapra. az ötlet az adrián is 
jól vizsgázott, és apró módosításokkal jövőre is 
a verseny szerves része lesz.

a hétfői első versenynap volt a legkeményebb 
próbatétel, amelyen a csapatok 25-30 csomós 
szélben teljesítettek egy 18 tengeri mérföl-

des, szigetek között kanyargó pályát biograttól 
a murter-szigeti hramináig.

kedden szinte szélcsendben kezdődött 
a Csillagtúra: ezen a napon húsz, szigetekkel 
jelölt navigációs pont között vitorlázva szabadon 
gyűjthették a pontokat a csapatok kilenc órán 
át. bár a szokásos napsütéssel ezúttal is adós 
maradt az adria, a szél feltámadt, így a hajók 
bejárhatták a gyönyörű szigetvilágot. az egye-
di ötlettel a célvonal megnyitása előtt negyed-

órával rajtoló, bónuszpontokkal csábító, ám az 
egész napi versenyzés eredményének elveszté-
sét is rejtő plusz pontszerzési esélyt az esti leálló 
szélben több hajó is megkockáztatta – közülük 
többen pórul is jártak, és az előre megadott idő-
pontban akár méterekkel az orruk előtt „zárult” 
a célvonal…

szerdán is hosszú napja volt a versenyzőknek: 
közepes erejű szélben két 18-20 tengeri mérföl-
des pálya teljesítése után zlarin-szigetére érke-
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zett a mezőny. Csütörtökön némi moto-
rozás után a kakan-szigettől a murter 
északi végéig tartó hosszú, széllel szem-
be cirkálással végződő 20 mérföldes 
pályán 15-25 csomós északi-északnyu-
gati szélben ismét szoros, kiélezett ver-
senyre került sor.

pénteken már ismét a biogradi mar-
inából kihajózva várta szelet a mezőny, 
amely délutánra jelent meg, és végre 
ragyogó napsütésben, frissülő szélben 
a biograd előtti szigetek között egy bő 
kétórás futammal záródott a regatta. 

a snewisport közreműködése révén 
a 12. sail-ing businass Cup futamain 
a hajók mozgását, a verseny alakulását 
a beépített gps-nyomkövetők segítsé-
gével az interneten élőben is figyelhet-
ték az érdeklődők. a hajók nyomvona-
la archívumból visszanézhető a www.
snewisport.hu honlapon. 

az adriatic Challange versenyen hasz-
nált 2011-12-es gyártmányú egyforma 
bavaria 40s típusú hajói – kisebb, ám 
könnyen javítható hibáikkal együtt – 
elnyerték a versenyzők tetszését, így 
várhatóan 2015-ben április 25. és május 
2. között a 13. sail-ing business Cupon 
ezek a nyolcszemélyes vitorlások lesznek 
a versenyeszközök. •

http://www.snewisport.hu
http://www.snewisport.hu


2014. április 26-27., Balatonfüred

MVM Melges24 Tavaszi Regatta

tizenkét hajó, ezen belül három külföldi egység 
részvételével vette kezdetét az mVm melges24 
tavaszi regatta, az idei melges 24 Európa 
bajnokság előversenye balatonfüreden, az mVm 
sportegyesület rendezésében. 

Fluck benedek fő versenyrendező irányításá-
val az első versenynapon három kiváló futa-
mot sikerült megrendezni 5-8 csomós szélben, 
egyenletes szélirány mellett, délelőtt kicsit fel-
hős, délután azonban igazi tavaszi, a balatont 
azúr színűvé varázsoló napos időben.

az első futamgyőzelmet a Win-d sE 
nondiremai csapata könyvelhette el pomucz 
tamás vezetésével, másodikként az FgF sailing 
team (sVE) rozsnyai domokos kormányzásával, 
harmadikként a brit gill race team, olimpikono-
kat is felvonultató csapata (royal ocean racing 
Club) futott be. 

a második futam tiszta rajtja után folyta-
tódott a hajóegységek küzdelme, amely-
ben a szélerő gyengülése következtében 
a Versenyrendezőség az utolsó hátszeles szakasz 
pályarövidítése mellett döntött. a kreuz bója 
vétele után a színes gennakerek hátszeles viada-

szErző: dr. ugron gáspár gábor, Fotó: CsErta gábor
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lából az észt lenny csapata szelte át a célvona-
lat elsőként, a második és harmadik helyezést az 
első futammal azonos rendben ismét az FgF és 
a gill race team csapata csípte el. 

rövid halasztás után indult el a versenynap 
utolsó futama, 5-6 csomós egyenletes irányú 
szélben, amely azonban a futam végére foko-
zatosan gyengült. a brit gill race team csapa-
ta ismét remekelt, ezúttal elsőként értek célba 
a Csoltó ákos vezette d-one VsE ponente csa-
pata, valamint a michael schineis kormányozta 
osztrák pure hajóegység előtt.

a regatta második és egyben utolsó verseny-
napja tökéletes időjárási körülmények között 
vette kezdetét vasárnap. az első futam 8-9 cso-
mós szélerősség mellett egy gyönyörű tiszta rajt-
tal indult, amely során az mVm sE Favonius csa-
pata tört az élre, és vezetett az utolsó hátszeles 
szakasz közepéig az észt lenny csapat, valamint 
a pomucz tamás kormányozta nondiremai hajó-

egysége előtt. Ezután azonban technikai prob-
léma miatt a Favonius a másik két hajó mögé 
került, így a célvonalat a lenny szelte át elsőként, 
a nondiremai másodikként, a Favonius harma-
dikként ért célba.

az eredmények összesítése után mind az első, 
mind a második helyen pontazonosság alakult 
ki, így a mindent eldöntő utolsó futam sok izgal-
mat ígért. 

a futam ismét kiválónak ígérkezett, az első cir-
káló szakasz közepén azonban a szél irányszöge 
jelentősen kilengett, így a Versenyrendezőség 
a futamot érvényteleníteni volt kénytelen. a szél-
irány ingadozása következtében kétórás vízi 
várakozás következett, amely azonban lehető-
séget adott egy kis pihenésre a szép napos idő-
ben.

a Versenyrendezőség türelmesen kivárta a dél-
ről ígérkező kifújt szelet, így egy remek utol-
só futam vette kezdetét délután 9-11 csomós 

egyenletes irányú déli szélben. Ebben a futam-
ban a britek és észtek gennakere tűnt fel először 
az első bójaforduló után, azonban több magyar 
egység – köztük a hód, a syrius, a Favonius 
és nondiremai csapata – is szépen teljesített. 
a befutó végül a brit gill race elsőségét hozta, 
utánuk az észt lenny, majd a magyar syrius szel-
te át a célvonalat.

a versenybíróságnak egyébként túl sok mun-
kát szerencsére nem adó, óvástárgyalások nél-
kül záruló regatta tehát öt izgalmas és látványos 
futam lebonyolítását tette lehetővé, amelyek 
összesített eredménye a geoff Carveth kormá-
nyozta brit gill race team csapatának (legény-
ség tagjai: miles Quinton, nigel young, Will 
goldsmith, rachel Williamson) győzelmét hozta. 
a dobogó második fokára az észt tonu toniste 
vezette lenny hajóegység (legénység: toomas 
toniste, andreas rohtla, maiki saaring, kalev 
tanner), a harmadikra a pomucz tamás által kor-

MVM MelgeS24 TaVaSzI RegaTTa – CSeRTa gáBOR FOTóI

1. NAP 2. NAP
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mányzott magyar nondiremai csapat (legénység: 
pomucz máté, kőszegi boglárka, kaszó márk) 
állhatott fel, és vehette át a kutassy lászló által 
készített egyedi üveg plaketteket.

a magyar csapatok versenyében második-
ként a fiatal generáció képviselőit felvonultató, 
rozsnyai domokos által kormányzott FgF sailing 
team hajója (legénység: kiss Viktor, takácsy 
levente, takácsy kristóf, búza bence) végzett, 
a harmadik legjobb magyar csapat pedig a rick 
gergely által kormányzott Favonius csapat (dr. 
ugron gáspár gábor, perjés bálint, szakatsits 
ádám) lett. 

a díjkiosztó ünnepséget a verseny egyik 
kiemelt szponzora, a tüV rheinland értéke-
sítési igazgatója is megtisztelte jelenlétével. 
a Versenyrendezőség nevében Fluck benedek, 
a versenybíróság nevében böröcz bence gratu-
lált a győzteseknek, és köszönte meg a verseny-
zők részvételét és sportszerű küzdelmét. az álta-
luk képviselt magas színvonalú rendezés és bírás-
kodás a hétvégi verseny során ismét megerősí-
tést nyert. az Eb előverseny elérte célját, és ered-
ményes felkészülésül szolgált a résztvevő csapa-
tok számára az egy hét múlva balatonfüreden 
rajtoló melges24 Európa bajnoksághoz, amely az 
mkb bank rendezésében valósul meg több mint 
60 európai melges24 csapat részvételével. 

Valamennyi csapatnak jó szelet és eredményes 
Európa Bajnokságot kívánunk! •
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Valami megmozdult…
böröCz bEnCE – raCing rulEs oF sailing – liVE sloW, sail Fast!

a vitorlásszövetség titkársága merész, ám üdvözítő lépésre szánta el 
magát. közreműködők jelentkezését várják a szövetség 2014. évi verse-
nyeire. olyan érzékeny témának bizonyult ez évek óta, amihez eddig nem 
sikerült határozott elképzeléseket társítani, most viszont valami mégis 
megmozdult. az elgondolás szerint a kétütemű rendszerben először fel-
mérik a szakemberek igényeit, majd ez alapján állítják össze és jelölik ki 
a közreműködő csapatokat, amelyeket felkérések szentesítenek. a szélese-
dő bázis fejlődési lehetőséget biztosít azon kollégák részére is, akik eddig 
kevésbé vagy egyáltalán nem segítették a szövetség eseményeinek lebo-
nyolítását. a hazai versenyek bölcsőjében megszerzett tudást pedig kama-
toztathatják az ország (vagy akár a világ) bármely pontján.

Emellett kísérleti rendszerben elindul a gyakornoki és a mentori program 
a versenyrendezői és a versenybírói utánpótlás elősegítésére. az elismert, 
tapasztalt szakemberek mentorként szárnyaik alá vehetnek kevésbé gya-
korlott, ám érdeklődő kollégákat, hogy tudásukat megosztva elősegítsék 
fejlődésüket.

annak ellenére, hogy nyilván véges a nyitott lehetőségek és helyek 
száma, bíztatok minden érdeklődőt, hogy jelentkezzen az eseményekre. 
a már meglévő és még folyamatosan fejlődő elméleti képzési rendszer-
hez ily módon kapcsolódik annak gyakorlati része is, és továbbra is hiszek 
abban, hogy közép- és hosszútávon jó úton haladunk a felkészült szak-
embergárda és a versenyzők szintjével megegyező minőségű versenyek 
eléréséhez. •
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az mVsz által tegnap küldött emlékeztetőben 'a magyar vitorlás sport 2013-as 
kiemelkedő sikerei és a további fejlődés lehetőségei 2014-ben' mondatot olvas-
hattuk központi témaként: az ígért jelenlévők nevei ennek megfelelően a siker 
és fejlődés kulcsszavak köré csoportosultak, a tervezett program a felvezető 
újbóli megerősítése mellett a tömegsport helyzetét is említette, illetve felhívta 
a figyelmünket, hogy a 46. kékszalag új korszakot nyit a verseny történetében.

nagyjából másfél órára tippeltem előzetesen, és annyi is lett.
az eseményt ruják istván nyitotta meg, majd kollár lajos számolt be a 2013-

as magyar versenyvitorlázó sikerekről. az mVsz elnöke megemlített minden 
lényeges nevet és az általuk begyűjtött világ- és Európa érmeket, a vitorlás 
sportdiplomácia tavalyi sikereként megemlékezett a balatonon megrende-
zett nemzetközi versenyekről, majd felsorolta a 2013-ban gyarapított stratégiai 
partneri megállapodásokat. szó esett további kötelezőként a 2016-os riói olim-
piára koncentráló élsportolók gyarapodó támogatásáról mind az mVsz, mind 
a szponzorok részéről, és a vitorlázás kommunikációjának növekvő  lehetősé-

koVáCs éVa

Évértékelés
Az MVSZ áprilisban tartotta a 2013-as évre vonatkozó értékelésének és a 2014-es évre 
meghatározott terveinek sajtótájékoztatóját, melyen a Porthole is részt vett. Emellett 
a hónap közepén Holczhauser András főtitkár nyilatkozott a Lánchíd Rádiónak is a 2014-
es elképzelésekről: Interjú

‚JÓ ÉV VOLT!’
Ma reggel a Gundelben kezdtem, ezúttal azonban 
más szakmailag: mint meghívott, és egyben ‚újság-
író’, az MVSZ sajtótájékoztatóján… Gyümölcsös 
láda kalózoktól egy újabb lehetetlenül távol állónak 
tűnő helyzet. 

A helyszín ugyan még mindig neves, de parkol-
ni a környékén továbbra sem nagyon lehet – ma 
viszont egy jó adag szerencsével pont akadt egy 
puntonyi hely a főbejárat mellett, a Gundel sze-
mélyzete pedig szemrebbenés nélkül valet parkol-
ta le nagyapám egykulcsos, nagykorú autóját: 'Jó 
reggelt kívánok, a rendezvényre érkezett?' Igen.

Azt viszont nem tudom, hogy újságíróként be 
tudnék-e számolni róla – szubjektív következik:
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geiről tV közvetítések formájában. a beszámo-
ló végén az államközi megállapodás, marokkói 
királyi yacht klub, agadir és edzőtábor szavak 
kizökkentettek a képernyőn futó 2013-as video 
montázsból – amibe megjegyzem, szerintem 
nem én ragadtam egyedül újra és újra bele… 
marokkóra az edzők és bírók mellett egyébként 
a hajó- és stég építők sem baj, ha figyelnek, 
mert az Elnök úr szavai között a kapcsolatok, 
a remélhetőleg és a további mellett a kereske-
delmi is szerepelt.

az előzetes programnak megfelelően 
holczhauser andrás főtitkár tömören és precí-
zen számolt be a rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásokról összehasonlításban az előző évi szá-
mokkal, majd áttért a versenyekre, melyeknek 
az utánpótlás diák olimpia formájában, az 5 fős 

olimpiai élsport az összes támogatása legalább 
30 százalékaként, a melges24, star és laser osz-
tályok pedig nemzetközi szintű balatoni verse-
nyeken örülhetnek idén. a fennmaradó jóval 
többeknek jelenthet biztató előrelépést a Fehér 
és kékszalaggal kapcsolatos perspektíva váltás, 
melyet régóta vártunk már: a két verseny 2014-
ben a 10 napos kékszalag Fesztivált fogja kere-
tezni. Ennél lényegesen több részlet várat még 
magára, előzetesként ma az egytestű kategória 
külön díjazásáról, a parti programokra vonatko-
zó Füreddel folytatott egyeztetésekről, a füredi 
Vitorlás étteremben nyíló Vitorlás múzeumról 
és a kékszalag saját, a győztesek aláírásával 
ellátott boráról értesülhettünk. holzi a költség-
csökkentő hr lépések után az isaF-fel folytatott 
intenzívebb együttműködés elsődleges célja-

ként vitorlázó tömegbázis létrehozását nevezte 
meg, melyet az oktató és edző képzés nemzet-
közi segítséggel történő átalakításán keresztül 
lát az mVsz megoldani. nemes, üdvözlendő, 
kell nekünk, legyen. a túrázók felé tett gesztus 
a turisztikai bizottság, melyről a tájékoztatón 
egyelőre szintén a létezését tudtuk csak meg – 
ebben a témában is reméljük tehát minél előbb 
a további részleteket.

az érzést, hogy a vitorlás sport sikereinek és 
fejlődésének kulcsait javarészt a versenyzés-
ben látja a vezetés, a video montázs mellett 
a következő téma, józsa márton és a Wild joe-
p50-p35 csapat erősítette tovább – képviseleté-
ben gémesi jóka, aki rutinos marketing&média 
szakemberhez méltóan beszélt néhány perc-
ben arról, amiről lehet: Wj versenynaptár, p50 és 
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p35 fejlesztés, kékszalag ellenfelek, katamarán 
együttműködés, hydrofoil, pontos vitorla kezelés 
és merész taktika a csapat kódszavai idén (is).

az utolsó mVsz blokkban brencsán ábel 
mutatkozott be. az új versenysport manager 
neve jól ismert a magyar vitorlázásban, az újon-
nan létrehozott – és a korábbi feladat elosztás-
sal gyökeresen szakító – vezetői pozíció azon-
ban saját bevallása szerint is kihívással teli. 
megvalósítandó elképzeléseinek felsorolásában 
gyakorlatilag minden fejlesztendő terület szere-
pelt: az mVsz szolgáltatói jellegének növelése, 
az élsportolók orvosi, kondicionális és pszichi-
kai felkészülési hátterének biztosítása, a digitális 
rendszerek korszerűsítése, a pénzügyi háttér és 

a szponzori megállapodások támogatása, a ver-
senyzői létszám növelése, az oktató irodalom 
és az edző képzés fejlesztése mellett a szabad-
idő, iskolai és diák sport területén végrehajtan-
dó teendők. új pozícióhoz méltó mennyiségű 
elképzelés, reméljük, lesz hozzá erő, kitartás és 
pénz – de ahogyan azt a hét elején magam már 
megkaptam: az alap a szándék, ebből pedig úgy 
tűnik, jól állunk.

a meghívóban ígért névlistát tovább pipálva 
berecz zsombit és tomai balázs/pufit nézhettük 
meg a képernyő mellett élőben is – sőt, beszél-
tek is hozzánk. élsport, külföldi edzőtábor, világ 
és Európa versenyek, olimpiák 300+ vízen töl-
tött nap alatt. szenvedély, lemondás, szerelem és 

közben elképzelhetetlen mennyiségű egyszemé-
lyes magány – ez még akár így érthető is lehet-
ne, ha a mi 30-50-100 napunk nem egy egészen 
más problémákkal telített vitorlás világ lenne… 
Viszont büszkék vagyunk rátok nagyon mind 
egyen-, mind klubokként, és örülünk, hogy egyre 
többször egyre több eredményhez gratulálha-
tunk!

a másfél óra végén mári és Farky helyett 
a gundel falatkái és az ajándék: 

jó éV Volt
magyarország vitorlássportja, 2013
nehéz, szagos, szép – csupa siker és fejlődés 

kicsitől nagyig. Csak ebben sincs egy darab gyü-
mölcsös láda kalózos kép sem. •

Aki még részletesebben szeretné látni az MVSz határozatait, az április eleji ülés 
részletes jegyzőkönyve itt érhető el: MVSZ jegyzőkönyv.
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2014 a balatonon 
a melges24 éve lehet
a magyar Vitorlás sport Egyik lEgjElEntő-
sEbb nEmzEtközi EsEményE idén az mkb bank 
mElgEs24 Európa bajnokság lEsz, amEly Egy-
bEn az ötFordulós mElgEs24 EuropEan sailing 
sEriEs második állomása is. a balatonFürEdi 
VErsEnyEn a lEgjobbak is részt VEsznEk: nEm-
zEtközi hírű Vitorlázókat is Várunk Csapata-
ikkal a balatonra. igEn jó ElőjEl a részVétEl-
lEl kapCsolatban, hogy már Egy hónappal 
a rajt Előtt mEgérkEzEtt 18 nEmzEt 63 Csapatá-
nak ElőnEVEzésE – és Ez a szám Csak nőni Fog 
a május 5-i rajtig!

ruják istVán
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A Melges 24 
bARÁTsÁgOsAN 
MÉRges  
sPORTHAJó



az Európa bajnokság apropóján az alábbiakban bemutatjuk a hajót, törté-
netét és néhány csapatot is:

a melges 24 barátságosan mérges sporthajó: hozzáértő vitorlázónak 
igazi egyéniséggel bíró, tüzes, ám mindenféle szélben rendkívül jól 
kezelhető, sok élményt nyújtó vízi társ.

a vitorlázók jól tudják, hogy a hajó valójában egyáltalán nem tárgy – 
nyilvánvaló tehát, hogy mint minden élőlény, a melges24 is szüleitől örö-
költe egyéniségét, tulajdonságait. márpedig a melges család az egyik 
leghíresebb és legsikeresebb vitorlás dinasztia, és nem csak az Egyesült 
államokban, de világszerte – amiben persze „ludas” ma már a melges24, 
az ezredforduló legsikeresebb tőkesúlyos sporthajó típusa is…

harry C. melges 1945-ben kezdte a hajóépítést: jól ismertek a cég 
különleges hajói, a scow típusok. Ezek a furcsa formájú, lapos testű és 
széles orrú konstrukciók meglepően gyorsak és jól kezelhetők. ma is 
számos típusát gyártják – kizárólagos joggal – 16-38 lábas méretekben, 
amelyek mind népszerű szabadidő-, és osztályhajók az amerikai közép-
nyugaton.

harry már kiváló hajóépítő hírében állt, amikor fia, ifjabb harry „buddy” 
melges versenyzőként is ismertté tette a családot. Egy olimpiai bronzérem 
(Fd, 1964) után olimpiai bajnok lett (1972, soling). Ezután a profi 
vitorlázásban találta meg számításait. pályafutásának csúcsa volt, amikor 
bill kochhal társulva skipperként csapatát győzelemre, kupavédésre vezet-
te az america’s Cup-ban: az america3 1992-es diadalával ő lett a verseny 
történetében az első olyan america’s Cup skipper, aki kupagyőzelemmel 
és olimpiai bajnoki címmel rendelkezett egyszerre.

buddy fiai, harry iii. és hans természetesen gyerekkorukban 
kezdték a vitorlázást és a versenyzést. apa és fiai új korszakot nyitot-
tak a versenyvitorlázásban és a kis tőkesúlyos sporthajózásban, amikor 
1993-ban életre keltették a melges24-est. az america’s Cup-ból hozott 
tudással, mentalitással és szakmai kapcsolatokkal megteremtették az 
ideális versenyhajót, amelyben egyaránt jól érzik magukat a dingiken, 
akár skiffeken nevelkedett sebességmániás versenyzők, és a nagyhajós 
gyökerekkel rendelkező, a vitorlázás elegánsabb ágaiból érkezők is.

a melges 24-est a világhírű reichel/pugh iroda tervezte. olyan hajót 
alkottak, amely ötvözte magában a modern nagyhajós versenyhajók leg-
fejlettebb technológiáját, ám a karbonszálas technológia mértéktartó 
alkalmazásával (rudazat, kormány és tőkesúly nyak) az új típus 
tömegek számára is elérhető árszinten maradhatott. a konstrukció és 
a gyártásminőség bizonyítottan garantálja a melges 24-esek hoszzú 
élettartamát, versenyképességét és értékállóságát. 

A VITORlÁzóK Jól TuDJÁK, HOgy 
A HAJó VAlóJÁbAN egyÁlTAlÁN NeM 
TÁRgy – NyIlVÁNVAló TeHÁT, HOgy 
MINT MINDeN ÉlőlÉNy, A Melges24 
Is szüleITől öRöKölTe egyÉNIsÉgÉT, 
TulAJDONsÁgAIT.
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a mElgEs24 mindEmEllEtt nagyon könnyEn mozgatható, 
utaztatható hajó: tőkEsúlya FElhúzható, így könnyű 
utánFutón szállítható, és akár sóján is VízrE tEhEtő. a szE-
zon során akár a környEző országokban is találni szin-
tE mindEn hétVégén VErsEnyt, így Egy mElgEs24-Es Csapat 
Valóban annyit EdzhEt és VErsEnyEzhEt, amEnnyit Csak mEg-
EngEdhEt magának – mint Egy olimpiai osztályban..
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a melges 24 titka egyszerű: érzékenységével, sebességével és 
dinamizmusával meglepi és rabul ejti azt, aki kipróbálja a vele való 
vitorlázást. praktikus, könnyű hajó: összsúlya nem sokkal több, mint egy 
solingé, ám siklótestével sokkal sportosabb. a legénység 4 vagy 5 fő lehet 
– a létszám a testsúlyuktól függ, mert együtt nem lehetnek nehezeb-
bek 360 kilónál. 35,3 négyzetméteres alap vitorlázatához bőszélben egy 
62 négyzetméteres asszimetrikus spinnaker csatlakozik. a hajó nagyon 
jól kezelhető és könnyen siklásba hozható. kiképzésének köszönhetően 
alkalmas mezőnyben vitorlázásra vagy páros versenyzésre egyaránt. 
a melges24 mindemellett nagyon könnyen mozgatható, utaztatható hajó: 
tőkesúlya felhúzható, így könnyű utánfutón szállítható, és akár sóján is 
vízre tehető. a szezon során akár a környező országokban is találni szinte 
minden hétvégén versenyt, így egy melges24-es csapat valóban annyit 
edzhet és versenyezhet, amennyit csak megengedhet magának – mint 
egy olimpiai osztályban…

a felsoroltak természetes eredője a világsiker lett. 1994-ben egy-
szerre kezdett hódítani az atlanti-óceán mindkét partján, különösen 
miután gyorsan akadt európai gyártója is. a kilencvenes évek második 
felében több, mint 300 hajót sikerült eladni. Első világbajnokságán 

1998-ban angliában 14 országból 98 hajó állt rajthoz. a melges24 tehát 
elképesztően gyorsan hódított! ma már közel ezer hajó vitorlázik szer-
te a világon harminc országban. természetesen az isaF által elismert 
nemzetközi osztály, a világbajnokságokon az indulók száma mindig 80-120 
körüli. okosan csinálnak kedvet az amatőröknek is, mert miközben az 
eredményüket külön is értékelik, ugyanakkor egy pályán, egy versenyben 
vitorlázhatnak olyan világsztárok ellen, mint james spithill, Flavio Favini, 
sebastian Col, nicola Celon és még sok más olimpiákon és kontinens via-
dalokon dobogós versenyző (a melges24 osztályban az számíthat amatőr 
csapatnak, amelyben nincs olyan tag, aki valaha is fizetségért versenyzett 
volna).

számos amatőr példája igazolja, hogy a melges 24 olyan vitorlázókból is 
komoly versenyzőt farag, akik kamaszkorukban nem versenyeztek olimpiai 
kishajókban, sőt, akár későn, harmincéves koruk után kezdték a vitorlázást.

a balatonfüredi Európa bajnokságra leadott nevezések között találjuk 
Flavio Favini-t is, az egyik legismertebb olasz profi vitorlázót, aki a svájci 
blue moon csapatot vezeti. ő az aktuális Európa-bajnok, de versenyzését 
megakadályozhatja egy nemrégiben vele történt baleset: a hónap ele-
jén leszakadt alatta házának erkélye, és Flavio csaknem hat méter magas-

1994-beN A sAIlINg WORlD MAgAzINe Az ÉV 
VITORlÁsHAJóJÁNAK NeVezTe. 
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szÁMOs AMATőR PÉlDÁJA IgA-
zOlJA, HOgy A Melges 24 OlyAN 
VITORlÁzóKból Is KOMOly VeRseNyzőT 
FARAg, AKIK KAMAszKORuKbAN NeM 
VeRseNyezTeK OlIMPIAI KIsHAJóKbAN
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ból zuhant le. az esetet szerencsésen megúszta zúzódásokkal és kisebb 
törésekkel, de egyelőre még kérdéses, hogy május elején versenyre kész 
lesz-e. Favini a kilencvenes években tűnt fel, évekig a legjobb olasz soling 
kormányos volt a hajóosztály olimpiai történetének idején, majd j24-
ben és melges24-ben gyűjtötte a világ- és Európa bajnoki címeket. 2010-
ben az america’s Cup-ra selejtező louis Vuitton Cup-on a mascalzone 
latino kormányosa volt, ugyanakkor az Esimit Europa 100 lábas maxi 
skippereként is versenyzett több fontos Földközi-tengeri versenyen.

akár jön Flavio, akár nem, az olasz vitorlázók ebben az osztályban a győ-
zelemre esélyesek között vannak: andrea rachelli nyerte szlovéniában az 
idei első Európa kupa versenyt, míg riccardo simoneschi a 2013-as sorozat 
győztese volt.

itt lesz a svájci michael good is, aki az európai kezdetek óta állandó tagja 
a melges24 versenyeknek. tavaly találkozhattunk vele a balatonon és az Eb 
házigazda mkb bank sE marinájában, igaz, akkor nem melges24 verseny-

zőként járt itt, hanem a legnagyobb európai vitorlás magazin teszt osztá-
lyának vezetőjeként a Code8 hajót tesztelte három másik magyar típussal 
együtt. 

michael good az amatőrök csoportjába tartozik – az osztály vonzerejét 
szimbolizálja az a tény is, hogy a mezőny csaknem fele amatőr csapat lesz. 
rajthoz áll a tavalyi balatoni Európa kupa verseny amatőr győztese (és 
abszolút másodikja), az osztrák Franz urlesberger vezette hajó is.

az amatőrök között szerzett Európa bajnoki címét igyekszik megvédeni 
a holland ronald Veraar, aki egyébként 2012-ben világbajnok is volt.

nem utolsó sorban megemlítendő, hogy a verseny magyar főrendező-
je litkey Farkas lesz, akit a magyar vitorlázó közösségnek nem kell külön 
bemutatnunk…

ha olyan remek szél lesz az Európa-bajnokság idején, mint amilyen 
a yacht teszt vagy a tavaly tavaszi mVm melges24 balaton regatta idején 
fújt, akkor ezúttal is tökéletes versenyt futhat a népes mezőny. •

Az euRóPA bAJNOKsÁg eseMÉNyeI És ÉRDeKessÉgeI NyOMON KöVeTHeTőeK leszNeK

VeRseNy HONlAPJÁN
nEmzEtközi mElgEs24 osztályszöVEtség

nEmzEtközi mElgEs24 osztályszöVEtség
PORTHOle

nEmzEtközi mElgEs24 VErsEnyEk

HA OlyAN ReMeK szÉl lesz Az euRóPA-bAJNOKsÁg IDeJÉN, MINT AMIlyeN A yACHT TeszT 
VAgy A TAVAly TAVAszI MVM Melges24 bAlATON RegATTA IDeJÉN FÚJT, AKKOR ezÚTTAl Is 
TöKÉleTes VeRseNyT FuTHAT A NÉPes MezőNy.
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2014-ben változás remélhető a balatoni köz- és vízbiztonság fejlesztésére fordítható pén-
zek felhasználásában: az idei évre kapott 220 milliós fejlesztési keretből 45 millió forintot 
az előző évektől eltérő módon kíván biztonsági célokra fordítani a balatoni Fejlesztési 
tanács.

jamrik péter, a bFt közbiztonsági tanácsnoka szerint egyrészt a meder tisztítására sze-
retnének koncentrálni: felkutatni és eltávolítani a mederben található idegen tárgyakat 
(világháborús lövedékmaradványokat, ki nem vett stégeket, mólókat, horgászállások 
részeit stb.). a balatonban néha egészen meglepő tárgyakat is találnak: előkerült már 
a mederből hosszú zagyszivattyú cső, 300 literes üzemanyag tartály és rossz hűtőszek-
rény is. a tárgyak egy részét a befagyott tavon hagyják ott, és sűrűn okoznak közvetlen 
károkat hajókban és csónakokban is.

kamerák és tisztaság
a balatonon
Kovács Éva • FoRRás: Zaol.hu
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a 2007 óta futó vízbiztonsági program keretén belül korábban 
többek között a strandokat látták el defibrillátorokkal, mentő 
katamaránokkal, parti figyelőállásokkal, hírközlési és meteoro-
lógiai eszközökkel, a vízimentőket pedig hajókkal és kiegészí-
tő eszközökkel támogatták. az újabb 6-7 évre szóló program 
tervezésekor figyelembe vették, hogy a fejlesztési keret kevés 
a nagy programok finanszírozására – legfeljebb az aktuális sze-
zonban jelentkező többlet feladatokra és a korábbi fejlesztések 
fenntartására, működtetésére juthat pénz. a korábbi években 
inkább egyszeri kiadásokra költöttek, ám most inkább mara-
dandó fejlesztésekre összpontosítanának: ilyen lehet például 
a nagy felbontású, forgatható parti kamerák telepítése, ame-
lyekkel akár a túlpart előtt lévő vitorlások típusát is be lehet 
azonosítani. a kamerákat a vízügy, a vízi rendőrség, a vízi men-
tők és a katasztrófavédelem egyaránt tudja használni: segítsé-
gükkel például rendkívüli időjárás esetén is pontosabban meg 
lehet határozni, hogy hova kell mennie a járőrnek. a fonyó-
di Várhegyről már most is kamera figyeli a vízterületen zajló 
mozgásokat: a tervek szerint hasonló kamera kerülne Füredre, 
keszthelyre és siófokra is a magas szállodák tetejére telepítve.

a pénzügyi források konkrét felhasználásáról várhatóan a bFt 
következő ülésén döntenek – reméljük, átgondoltan és jó irány-
ban… • 
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Ne hagyj nyomot koVáCs éVa

Átveszünk, mert jó ügy – és örökzöld. A Sailing Anarchy egypercese szabad fordításban (szerk.):  
melegszik az idő, mindjárt vízre rakod a hajódat, vagy beszállsz valaki máséra. mielőtt az egésznek nekiállsz,  
pillants rá erre az ábrára:
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megpróbálsz idén is vigyázni a tóra? raksz kartont a tégely alá amikor festesz a parton, ahelyett, 
hogy hagynád a kacsák alá folyni az algagátlót? a kötélvéget, szigszalagot a stégdeszkák helyett 
inkább a zsebedbe dugod? a sörös dobozokat, műanyag zacskókat a deck helyett a kajütbe dobod? 
és persze, hogy természetes anyag, de a banánhéjat, almacsutkát, zsebkendőt, egyéb papírt sem 
a vízbe, hanem zacskóba rakod? a csikkeket az első kiürült palackba szórod? megpróbálsz üveg nél-
kül meglenni a hajón? kikötöd a száradó ruháidat, amikor a hajót ott hagyod? Elmész a mosdóig 
legalább a parton, ha végzendő dolgod akad?

a vitorlázás a vitorlázó és a hajószerelés miatt nem lesz soha környezetbarát – szerelni muszáj, de 
te megtehetsz annyit, amennyi nem fáj. mert az anyagok lebomlása még mindig sokkal több év, 
mint a legtöbben gondoljuk, és úgyis fogsz véletlenül a tóba ejteni labdát, telefont, pulóvert meg 
papucsot… •

HAgyJ MÁsFÉle NyOMOT!
A szeMeTeT gyűJTsD A HAJóN – 
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apropót az Egyesült államok j-kereskedőinek éves gyűlése adott, ahol a korábban hat j24 világbajnoki 
címet begyűjtő, jelenleg a north sails elnökeként tevékenykedő vitorlázó beszélt. a kettő között lenyomta 
például a legutóbbi Volvo ocean race-t….

a statisztikák szerint világszerte csökken a vitorlázók száma. a nagy ember szerint ennek egyik oka, 
hogy a sport kezd túl komollyá válni. Egyértelmű, hogy csökkenteni kéne a tempón, ugyanis minél kemé-
nyebben harcolunk és minél több pénzt tolunk bele szeretett hobbinkba, annál kevesebben akarnak 
majd részt venni a játékban. persze nem az olimpiáról beszélünk vagy a 143 elérhető világbajnoki címről. 
a vitorlázás alapvetően nem nézőbarát, sokkal inkább a részvételről szól. ha mégis meg akarunk tekinteni 
egy eseményt, a legjobb, ha elindulunk rajta.

A tömegversenyek, illetve az amatőr regatták jó időtöltési lehetőségek, népszerűségük növekszik. Kukába az AP 
lobogóval! Az emberek vitorlázni akarnak, és nem a "tökéletes" körülményekre várni.

Vitorlázás – csak lazán!
kEn rEad bEszélt. és ha ő mond Valamit, 
arra érdEmEs lEhEt FigyElni.  

READ JAVASLATAi A SZABADiDőS ViTORLáZáSSAL KAPCSOLATBAn:

A rAjtvonAl 5 fokkAl eltér Az ideálistól? nA és? indítsd végre A futAmot!
Valahogy tiltsuk be a hasgyilkos, arccal kifelé "lógást".

Minden spinakker legyen színes!
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aláFEstő zEnénEk 
EZT ajánljuk. hogy 
miért? EZÉRT.

isail.blog.hu

http://www.youtube.com/watch?v=5xqiu0ekahw
http://isail.blog.hu/2012/04/11/tiz_kerdes_ken_read
http://isail.blog.hu/


tulajdonképpen….
ken szemléltető példát is mutatott a 2011-12-es Volvo ocean race-en, 
Galway-ben, a kikötői futam rajtja előtt… •

VáLTOZATOS PáLYáKAT!  

Az ÁllANDó uP&DOWN uNAlMAs.

Minél több ejtett menetet! Főleg, ha siklani képes hajók versenyeznek.

Vonjatok be fiatalokat a tőkesúlyos világba.  Nem mindegyikük akar kishajózni.
Sokkal több olyan helyre van szükség, ahol bárki hozzáférhet a vízhez

lehessen "odaférni" a profikhoz egy-egy regatta alkalmával.  
Az amatőrök hálásak lennének a tanácsaikért.

 
William m. niXon 

ElEmzésE, hogy mindEz 
hogyan FEst írország EgyEs klub-
jaiban, plusz némi hElyi Vitorlás 

történElEm: ITT.

Néha rajtoljatok bőszélben.
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az őszinte válasz, hogy bár egyrészt képesség 
szintjén sokan elboldogulunk valamilyen szinten 
a hajónkkal, soha nem tudunk eleget a vitorlázásról. 
ha valami újat tanulunk, az újabb kérdéseket vet fel, 
aminek ismét utánanézünk, és akkor megint újabb 
kérdések kerülnek elő. és így tovább. (Ezért is készül 
az oLDaLunk már több mint öT éve.)

anno kevés olyan szerencsés vitorlázó volt, aki-
vel a klubvezetői, edzői tényleg tudatosan végig-
gondoltatták, mit miért érdemes csinálni. én is les-
tem először, amikor az edzőm a nyolcvanas évek 
elején táblán kiszerkesztette velünk a vitorlára 
ható erők eredőjét, vagy éppen a fock állítása kap-
csán elmagyarázta a dűzni hatást. legközelebb 
jobban figyeltünk, és a hajó is másképp ment. 
és persze mi is elkezdtünk kérdezni. szerencsés, 
hogy manapság egyre több szó esik minder-

Te tudsz vitorlázni?
A KÉRDÉs KOMOly. CsAK ÉRzÉsből/RuTINból VITORlÁzOl, VAgy TÉNyleg FOg-
lAlKOzTÁl MÁR MONDJuK VeRseNyTAKTIKÁVAl, VITORlAÁllíTÁs KAPCsÁN ÁRAM-
lÁsTANI KÉRDÉseKKel, FelKÉszülÉs sORÁN ÉleTTANI AlAPOKKAl, És így TOVÁbb?
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ről, egyre tudatosabban készülhet a vitorlázásra, 
a versenyzésre az, aki akar. már nem csak a régi 
jó Szélcsendben, viharban oldalait lapozgathat-
juk, hiszen van szakirodalom bőven, aki nyelve-
ket beszél, annak pláne, járhatunk előadásokra, 
a neten bújhatjuk a versenyvideókat, és ha minden 
igaz, az edzőink képzési rendszere is fejlődik.

addig is azonban, amíg ez a vágyott arany-
kor elérkezik, érdemes az AuDi SAiLing TEAM 
gERMAny AKADéMiáJánAK kivételesen komp-
lex oldalát bújni – akár már ma. a németek nemcsak 
a saját válogatottjuknak és utánpótlásuknak tették 
elérhetővé az előadásaik tárházát, hanem minden-
kinek – aki ért legalább egy kicsit németül (az angol 
feliratozás állítólag készül).

nézhetünk embeddelt videókat a fizikai alapokról, 
a technikáról, a stratégiáról és a taktikáról, a kondici-
onális kérdésekről. illusztrációkkal, érthetően, elgon-
dolkodtatóan. (szerencse, hogy a projektet és annak 
támogatását felvállalta a sap).

ők így készülnek egyrészt rióra (a BLogJukon 
ezt a sztorit is követhetjük), másrészt így népszerű-
sítik a vitorlázást. mi is így teszünk. jó tanulást és 
jobb vitorlázást! •
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Március végén elhunyt Telegdy István – búcsúztatásáról feleségtől, Telegdy 
Maryll-tól kaptunk hírt:

Drága, Barátaim, Rokonaim!
istván szombati búcsúztatására rendeltem egy piros, fehér, zöld csokrot: szép 
nagy zöld levélen feküdt hat piros rózsa, mindegyikünk számára egy, kedves 
fehér, laza díszítéssel. aztán kiderült, hogy kati is hozott tizenkét szál fehér 
rózsát: kettőt-kettőt fejenként…

itt vannak az utolsó fényképek istván hamvainak elszórásáról a san 
Francisco-i öbölben: 2014. március 29-et írtunk, a legvadabb esős napja 
az utóbbi időknek, ami azonban senkit nem térített el az eltervezett céltól, 
vitorlázástól. a hajó molnár péter keresztfiam 48 lábas hajója, egyik legjobb 
barátainknak, molnár katinak és miklósnak (piedmont-ból) fia. kati és miklós 
ugyancsak jelen voltak a hajón, valamint krivátsy ádám, szintén legjobb 
barátunk egyike sausalito-ból, valamint a két ifjú, zsolt fiunk és péter…

ádámért zsolt és én mentünk sausalito-ba, majd lehajtottunk a kikötő-
be, ahol rövidesen péter is elkezdett ügyködni a hajó körül. kati és miklós is 
hamarosan megérkeztek. mind a hatan tetőtől talpig vihar ruhában voltunk: 
az esőt mintha dézsából öntötték volna…

kimotoroztunk a sausalito-i öbölből, kiérve a nagy öbölbe átvitorláztunk 
a san Francisco-i vízpart közelébe, péter elővett egy nagy termosz finom 
paradicsomlevest, amit mindenki boldogan szürcsölgetett bögréjéből. péter 
jól emlékezett, hogy pisti nagyon leveses volt, és különösen szerette a 

telegdy istván

55 TARTALOM

PORTRÉ · in memoriam telegdy istván



paradicsomlevest – ez így volt igaz. nagyon hálás voltam neki…
a város partközelében megfordultunk, és vissza vitorláztunk 

sausalito felé. péter kérdezte, hol szórjuk a hamvakat: annak a négy-
szögnek a közepébe kértem, amit san Francisco, a golden gate, 
a sausalito-i öböl bejárata és az alcatraz határol. kellemes hármas 
szélben finoman vitorlázva (a szakadó esőben) ádám felolvasott 
jános evangéliumából, én pedig felolvastam a 23-ik zsoltárt. zsolti 
ezután beszórta istván hamvait a vízbe, én bedobtam a csokrot, 
utána mind kettesével a fehér rózsákat… lassan ment mind kifelé az 
áramlattal az “arany kapun”.

péter kihozott egy finom eredeti üveg tokaji aszút hogy istván útjá-
ra igyunk az úr által elkészített hely felé. a változatlan esőben vissza-
érkeztünk sausalito-i kikötőhelyünkre – összesen kb. három órát vol-
tunk kint a vízen.

közben ádám felesége, bette főzött egy finom gulyáslevest ebéd-
re mindenki melegedő örömére. még azt is megtette, hogy kivitte az 
autójukat a garázsból az utcára, és szárítókat állított fel, ahol levehet-
tük száradni a vizes viharruhákat.

az ebéd a legjobb barátokkal méltón koronázta a vidám/boldog/
szomorú/vizes napot. sokat nevettünk visszaemlékezve sok ese-
ményre együtt az elmúlt hatvan plusz év alatt a “felnőttekkel”, míg 
zsolti és péter saját emlékeiket emlegették. zsolti mesélte, hogy ami-
kor együtt versenyzett a ‘papával’ esőben, az volt a mottó, hogy “az 
eső nem érdekel, a többiek arra figyelnek, mi meg a versenyre…”

nem lehetett volna kedvesebb társaság együtt: ők baráti körünk 
legszűkebbje. miklós és istván barátsága 1949-ben a katonaság-
nál kezdődött, majd ugyanabba a vitorlás klubba kerültek együtt 
balatonföldváron, ahol ádám már jelen volt. én 1951-ben csatlakoz-
tam, kati kicsit később jött…

nincs mást mondani: istván, nyugodjál békében – isten veled…
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Esztergom

a dunán hajózás közel sem olyan fölkapott és kiépített, mint a balatoni – legalábbis 
Esztergom környékén nehezen lelhető fejlődés vagy bármilyen fejlesztés. 

ám Esztergomban, a kis-duna partján mégis van ellenpélda: a gyönyörű helyen fekvő 
nautica yachtkikötő.

Esztergom Vízivárosában található ez a kikötő, melyről megcsodálhatjuk az esztergomi 
várat, a bazilikát és persze a hangulatos kis-duna partot. évről-évre fejlődik a kikötő: pár éve 
még „hordós” stégekből állt, mára azonban egy nagyon szépen megtervezett és kivitele-
zett beton stég együttest láthatunk, víz-villany csatlakozással az összes hajóhelyhez, vala-
mint bírja a dunai ingadozást mindenféle beavatkozás nélkül. és ha ez sem lenne elég, 
tavaly elkezdődött egy új „projekt”: egy kikötő bár/kávézó létrehozása, a nautilus hajós bár. 
gerendákból épült a stégen egy nagyon hangulatos nádfedeles épület, amelyben jól felsze-

Dunai Álomhely
nautilus Hajós Bár
bErthold zsolt

További információ A kiköTőről  
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A Bárról pedig 

http://nautica-yacht.hu/
https://www.facebook.com/NautilusHajosBar


relt, minőségi konyha és bár pult található, vala-
mint fedett terasz ahol elbújhatunk a tűző nap 
elől. tavaly nyár végére készült el, már akkor is 
nagy sikere volt! az idei szezont múlt szombaton 
nyitották – volt szerencsém ott lenni, és nagyon 
pozitívan csalódtam!

nagyon jó hangulat volt, szó szerint csa-
ládias, hiszen a bár-t családtagok csinálják. 
élőzene, Vörösvári házi sör, ínycsiklandó és vál-
tozatos étlap tele halételekkel is – kell ennél 
több? a bár repertoárjában a reggeliktől az 

ebédeken/vacsorákon keresztül jó minőségű 
borokat, limonádékat és természetesen kávé-
kat is megtalálhatunk. a bárban ülve gyönyör-
ködhetünk a már említett esztergomi kilá-
tásban, de mégis lent ülünk a víz mellett, és 
érezzük a duna friss fuvallatát. a hangulatról 
pedig a jó társaság – jó törzshely a hajósoknak 
-, valamint a barátságos és segítőkész vendég-
látók gondoskodnak. 

a nautilus hajós bár tökéletes hajós kirándu-
lás célpont – és nem csak hajósoknak. a kikötő-

ben természetesen lehet éjszakázni is hajóval, de 
akár egy ebédre vagy hűsítőre is ki lehet kötni 
– ilyenkor a kikötés természetesen ingyenes. én 
nagyon jól éreztem magam! a hekket már ki is 
próbáltam – finom volt -, a többiről később jel-
zek.

addig is mindenkinek csak ajánlani tudom: 
ragyogó hely nagyon jó hangulattal! Végre vala-
mi fejlődés a dunán – és reméljük, hamarosan 
csatlakozik a porthole klubhoz..

Köszönjük a Nautica Kikötő csapatának! •

Esztergom
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Révfülöp

ugyan magas a víz, mégis kotorják a kikötőt, ami bölcs előrelátásra vall. az üzemeltető nemzeti 
sportközpontok bizony komoly figyelmet fordít az eddig kissé méltánytalanul elhanyagolt kikötőre. utoljára 
1992-ben volt ilyen munka, akkor egy úgynevezett szívó-kotró dolgozott, és takarította a medret. Ez az eljá-
rás – nevéből is adódóan – egyfajta szivattyúzás, vagyis úgy működik, mint egy porszívó. Egyedüli hátrá-
nya, hogy csak az iszapot és az öklömnyinél nagyobb köveket távolítja el, a többit bent hagyja a mederben. 
Ez a környék adottságaiból következően elég köves, így most a kotrást egy markológép végzi. Ez a marko-
ló, a Cat-i, az óriás line tulajdona. ketten dolgoznak az úszópontonra felszerelt gépekkel: nagy tamás és 
muszta roland, akik nagy odafigyeléssel és fáradhatatlanul végzik munkájukat. a napi teljesítmény három 
uszály, ez alá nem adják! érezhető, hogy dobos pista még a túlvilági nagy vízről is figyel rájuk, ők pedig 
meg akarnak felelni az elvárásainak…

precíz és pontos munkát végeznek a balatoni hajózás emberei is, akik a kitermelt mederanyagot szállítják 
a sió vontatóval a balatongyörök és a szentmihály kápolna közötti, Vízügy által kialakított zagytérbe. Ez sem 
egyszerű, mint ahogyan az sem, hogy az uszályokban lévő vizes anyag hogyan kerül ki a tározóba. Ehhez 

kikötő felújítás zajlik 
a révfülöpi nsk kikötőben
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egy speciális gépet, elevátort kellett oda telepí-
teni a hozzá tartozó kb. 250 m hosszúságú cső-
vezetékkel együtt, amin keresztül a zagy kijut 
a tárolóba. hallatlanul nagy szervezésre, speciális 
technikai háttérre és nem utolsó sorban a Vízügy 
hónapokon keresztül zajló előkészítő munkájára 
volt szükség ahhoz, hogy mindez megvalósuljon 
– és akkor még említést sem tettünk a költségek-
ről, ami az előzőekben vázolt feltételek miatt óri-
ási. nyilvánvaló, hogy a kikötőket üzemeltetők-
nek időről-időre szembe kell nézni ezekkel a fel-
adatokkal, és pénzeket kell tartalékolni a mun-
kák elvégzésének finanszírozására. mindezek 
ismeretében talán érthetőbb a kikötőhelyi díjak 
összege. az, hogy a kikötőket időszakonként 

kotorni kell, természetes dolog, hisz az áramlá-
sok hordalékot mozgatnak, amik ezekben a zárt 
helyekben lerakódnak – természetes folyamat-
ról van tehát szó. az állandó vízszintváltozás is 
komolyan befolyásolja ennek nagyságát: ha ala-
csonyabb a víz, akkor a hullámmozgás lejjebb ér, 
ami elindítja a lerakódott réteget, majd a maga-
sabb víz kijjebb viszi, és tölti a partokat, vele 
együtt a kikötőket, csatornabefolyókat. Ebből 
következik, hogy rendszeres mederkarbantartás-
ra van szükség a balatonon.

a kotrási munkákkal egy időben korszerűsö-
dik is a kikötő: cserélik a peremfákat, újítják és 
korszerűsítik az elektromos rendszert, aminek 
köszönhetően megfelelő számú és kapacitású 

áramvételezési lehetőség lesz a kikötőben. nagy 
szükség is van rá, mert, valószínűleg hamarosan 
érkezik a második állandóan itt tartózkodó elekt-
romos hajtású hajó is, amit remélhetőleg továb-
biak követnek majd. építési munkálatok zajlanak 
a kikötő gyönyörű szép, vörös kőből épült, étter-
met és vendégszobákat is befoglaló épületében 
is: az emeleti szobák ablak cserét, légkondicioná-
lást kapnak, és felújítják az tusolókat, hasonlóan 
ahhoz, mint azt a múlt évben tették a földszinti, 
vendéghajósok használatában lévőkkel.

Egyedüli fura látvány a parton lévő, 
bedaruzásra váró hajók már vízben állása. 
a magas víz miatt a kikötő alsó partja erősen víz 
alatt áll. Emiatt már a tavalyi évben is egy építő 
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állványokból álló járófelületet kellett telepíteni ezek elé a hajók elé több hónapra, 
ami szintén komoly anyagi terhet ró az üzemeltetőre. de nem csupán ez a gond: 
a kikötőket a korábbi hatósági előírások szerint a 100 cm-es vízmagasságra építet-
ték. Ez a mostani és múlt évi magasan tartott víz komoly károkat okoz a parti léte-
sítményekben, a kikötők berendezéseiben és építményeiben – a hozzáértők szerint 
a költség a milliárdos nagyságrendet is eléri. a magas víz tartása ma már a miniszté-
riumban dől el, és érezhetően nem szakmai alapon. az okozott probléma általános, 
így a döntéshozóknak el kell gondolkodnia, hogy a kikötők szintemelését miből 
fogja finanszírozni a jövőben – vagy megoldják a balaton vízpótlását, és visszaállít-
ják a 100 cm-es szintet. mindemellett a magasan tartott víz miatt alacsonyra kerül-
nek a kikötőperemek, a hajókat nehezen lehet kikötni, a hajókról létrával lehet lejut-
ni: mindezek a kellemetlenségen túl komoly balesetveszélyt is hordoznak maguk-
ban.

az elhúzódó munkálatok miatt a vízre tétel is csúszik: a szokásos április köze-
pe helyett május közepére. a tervek szerint május első napjaiban kerülnek visz-
sza a bóják a kikötéshez, amelyeknek egy kicsit „állapodni” kell, hogy a hajók rájuk 
köthessenek. Ez természetesen nem befolyásolja a vendéghajók érkezését, mivel 
a vendéghelyek peremfái időben visszakerülnek a helyükre. a zanzi étterme május 
1-én nyit változatlan személyzettel, kínálattal és barátságos vendéglátással. tisztelt 
hölgyeim és uraim! Túrázóknak ajánlott!! •
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bizonyára sokunkkal előfordult már, hogy kedvenc 
fröccsünk iszogatása közben azon ábrándoztuk 
a kokpitban, hogy milyen jó lenne ide egy sátor… 
nem kell tovább várni!
Valószínűleg Christine és Brian Hamilton is így 
járt egy ködös angliai hétfő délelőtt, ám ők 
nem nyugodtak bele a tétlenségbe, hanem 
meglátták a piaci rést a hajó > sátor átalakító 
csomagban. 2010-ben kezdtek fúrni-faragni, és 
két évvel később már piacra is léptek az első 
HaBITeNT-el – így nevezték el ugyanis a termé-
ket.

a tervezésnél fontos volt, hogy könnyű, de ezzel 
együtt strapabíró anyagokat használjanak, meg 
persze az is, hogy a fel- és leszerelés egyszerű 
legyen (értsd: két embernek kb. 30-35 perc).

a stratégia része volt vélhetően az is, hogy 
a weboldal ne legyen túl szép, ezzel előszűrve 
a potenciális vásárlókat…

így csinálj sátrat a hajódból!
szutor FErEnC
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a rendszer két méretben kapható, ahol a sátor 
3 méteres hossza, illetve az 1.25 méteres magas-
sága fix, viszont a szélessége 1.6 – 2 méter között 
(három személyes), illetve a nagyobbik (négy sze-
mély + gyerek) kiszerelésen 2-2.4 méter között 
változhat.

nincsen sátor üvegszálas merevítők és feszítő-
kötelek nélkül, így ezeket is adják a csomagban. 
az oldalablakok persze feltekerhetőek, ahogy az 
manapság egy sátortól elvárható.

és hogy mennyit kell fizetni a keleti kényele-
mért? potom 360 fontot, hozzávetőleg 135.000 
forintot, amire már csak a postaköltség jön rá. 
magánvélemény, hogy ennél egy rugós Quechua 
jóval olcsóbb, viszont nem sokkal csúnyább, és ha 
nincs kéznél hajó, akkor simán a füvön is fel lehet 
verni…

persze meg kell adni a tiszteletet a cserkész-
ként felnőtt sátor fetisisztáknak: ők itt http://www.
habitent.com/ tudják megrendelni az instantget 
terméket. •
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VaaVud-dal még okosabb!
masszív, elektronika nélküli Vaavud szélmérő okos telefonhoz! 
high-tech meteorológiai eszköz, ami kompatibilis az iphone 4, 4s, 
5, 5C, 5s, samsung galaxy s3, s4, htC 1 és a google nexus telefo-
nokkal.

okosan kivitelezett, jól felépített és elegáns. a Vaavud app vilá-
gos és áttekinthető. átlag, tényleges és maximális szélsebesség, 
valamint valós idejű grafikon segíti a felhasználót – ami valójában 
az első valós idejű grafikon a világon! a mértékegység menet köz-
ben is változtatható a képernyő megérintésével (a rendelkezésre 
álló mértékegységek: m/s, km/ó, mérföld/óra, csomó és bft.)

a Vaavud felhasználók hozzáférhetnek egy élő térképhez is, amin 
megjelenik a világszerte felrakott közösségi időjárás adattömeg: 
a Weendy app segítségével a felhasználók kapcsolódhatnak a világ 
leggyorsabban növekvő közösségi alapú időjárás-hálózatához.

a Vaavud dizájn egyedi: a 3 helyett 2 csésze révén a termék 
könnyen zsebre is rakható, azaz hordozható. az egy darabból 
öntött rotor és az alacsony súrlódású tefloncsapágy rendkívül tar-
tóssá teszi. amennyiben homok vagy szennyeződés kerül a rend-
szerbe, vízzel könnyen tisztítható.

a csésze alakú szélmérő design segíti a pontosságot: ellentét-
ben a propeller alapú szélmérővel, amit pontosan a szél ellen kell 
tartani, a Vaavud szélmérőt nem befolyásolja a szélirány változása. 
a Vaavud app segítségével a helytelen mérések száma minimalizál-
ható.

a Vaavud megvásárolható a MARiTiME HAJóSBOLTBAn. •
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.05.01. majális balatonföldvár, sportpálya www.bgkh.hu
2014.05.01. Városi majális 2014 balatonlelle, móló-sétány, rendezvénypark muvhaz.balatonlelle.hu 
2014.05.01. majális balatonfüred, koloska völgy www.furedikultura.hu
2014.05.01–05.03. majális zalakaros, gyógyfürdő tér www.zalakaros.hu
2014.05.01. keszthelyi évadnyitó keszthely, balaton-part, zenepavilon www.balatonszinhaz.hu
2014.05.01. majális balatonföldvár , sportpálya www.bgkh.hu
2014.05.01. majális balatonszemes, gárdonyi géza utca 1. latinovitsmvh.ucoz.hu
2014.05.01. májusi piknik Vonyarcvashegy, szabadtéri színpad és környéke www.vonyarcvashegy.hu
2014.05.01. majális balatonkenese, Vak bottyán strand www.hellobalaton.eu
2014.05.02–05.03. Csirke-Csülök fesztivál nagyvázsony, nagyvázsony kinizsi Vár www.kinizsivar.hu
2014.05.02. éjszakai élményfürdős buli zalakaros, gyógyfürdő tér www.zalakaros.hu
2014.05.02–05.09. mElgEs 24 Európa bajnokság balatonfüred, balaton www.byc.hu
2014.05.02–05.04. balaton boat XV. nemzetközi 

Vízisport- és szabadidő kiállítás 
balatonlelle, Vitorláskikötő www.balatonboat.hu

2014.05.02–05.04. balatoni hajózási zrt. nyílt nap – 
road show

balatonlelle, hajóállomás www.balatonihajozas.hu

2014.05.03. halászléfőző és horgász találkozó ábrahámhegy , községi strand www.abrahamhegy.hu
2014.05.03–05.04. XXiii. jókai napok és 

bablevesfőző verseny
balatonfüred, blaha étterem, jókai Emlékház, 
koloska-völgy

www.furedikultura.hu

2014.05.03. palacsintafesztivál balatongyörökön balatongyörök, jüngling zoltán közösségi ház www.balatongyorok.hu
2014.05.03. Egry józsef Emlékmúzeum megnyitása badacsony, Egry józsef Emlékmúzeum www.badacsonyiprogramok.hu 
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.05.03. májusi szöszmötölés tihany, tihany, levendula ház www.bfnp.hu; www.

levendulahaz.eu
2014.05.03. XV. balatonkör balatonföldvár, keleti strand, somogyi béla utca 7. www.balatonfoldvar.info.hu
2014.05.07–05.13. iV. Emu 6 napos és 48 órás nemzetközi 

ultrafutó verseny
balatonfüred, Füred kemping www.emusport.hu

2014.05.10–05.11. tavaszi zsongás balatonalmádi, Városház tér 
(pannónia kulturális központ parkolója)

www.balatonalmadi.hu

2014.05.10–05.11. Xi. országos Feng shui  
és Ezoterikus találkozó

Fonyód, mátyás király gimnázium 
(Fonyód, hunyadi jános u.)

www.fonyodifengshuigaleria.hu

2014.05.10. ii. badacsony tehetségkutató Verseny badacsonytomaj, Egry józsef művelődési ház www.badacsonyiprogramok.hu 
2014.05.10. madarak és Fák napja túra gyenesdiás, gyenesdiás, nagymező www.bfnp.hu
2014.05.10. hermenn ottó Emléknap – 

madarak és Fák napja
keszthely, Fenékpuszta, madárgyűrűző állomás www.bfnp.hu

2014.05.10. balaton Classic ramada grand prix balatonalmádi, www.balaton-almadi.hu
2014.05.10–05.11. bahart regatta 1-2 futam siófok, Vitorláskikötő
2014.05.10. balatoni hajózási zrt. nyílt nap – 

road show
siófok, hajóállomás www.balatonihajozas.hu

2014.05.10. táncházak napja nagyvázsony, kinizsi Vár- integrált közösségi 
és szolgáltató tér

www.nagyvazsony.hu

2014.05.10–05.11. Vitorlás szezonnyitó és a bahart 
rEgatta amatőr vitorlásverseny és 
ys flottabajnokság 1. fordulója

siófok, hajóállomás, rózsakert www.kulturkozpont-siofok.hu

2014.05.11. tolnay kálmán lászló Emlékverseny balatonfüred, balaton www.byc.hu
2014.05.11. balatoni hajózási zrt. nyílt nap – 

road show
balatonfüred, hajóállomás www.balatonihajozas.hu

2014.05.11–2014.05.11 madarak és Fák napja Vonyarcvashegy, szent mihály-domb www.vonyarcvashegy.hu
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2014.05.17. Vitorlabontó ünnepség és évadnyitó 

Vitorlás verseny
balatonfüred, tagore sétány www.hunsail.hu

2014.05.17. iii. zalakarosi tuningtalálkozó zalakaros, zalakaros, gyógyfürdő tér www.zalakaros.hu
2014.05.17–09.28 huszárkiállítás – megnyitó keszthely, helikon kastélymzeum www.helikonkastely.hu
2014.05.17–05.18 bortriatlon rendezvénysorozat 

keretében: szürkebarát túra
badacsony, badacsonyi borvidék pincéi www.badacsony.com

2014.05.20–05.28 néptánc és színjátszó tábor balatonfüred, Eötvös lóránd ált. isk. http://www.furedijatekszin.hu/
2014.05.22. biológiai sokféleség nemzetközi napja 

– sokatmondó sokszínűség
keszthely, Fenékpuszta, Vönöczky schnek jakab 
kutatóház

www.bfnp.hu

2014.05.23–05.24 Város- és gyermeknap badacsonytomaj,  Egry józsef művelődési ház, 
sportpálya

www.badacsonyiprogramok.hu 

2014.05.24. Családi kerékpározás a rómaiak nyomában hévíz, hévízi-tótól délre eső parkoló www.bfnp.hu
2014.05.24. háromlábú Fesztivál balatongyörök, szépkilátót www.balatongyorok.hu
2014.05.24. bemutató geotúra nem csak leendő geotúra-

vezetőknek – Európai geoparkok hete
zalaszántó, római katolikus templom (Fő u.) www.geopark.hu

2014.05.24. gyereknap balatonszepezd, nagy focipályánál www.balatonszepezd.hu
2014.05.24. balatoni hajózási zrt. nyílt nap – 

road show
keszthely, hajóállomás www.balatonihajozas.hu

2014.05.24. „mindenkinek nyíljék Virág” 
gyermeknapi művészeti találkozó

balatonfüred, kisfaludy sándor szabadtéri 
színpadon

www.furedijatekszin.hu

2014.05.25. Városi gyermeknap 2014 balatonlelle, móló-sétány, rendezvénypark muvhaz.balatonlelle.hu 
2014.05.25. balatoni Vágta – a nemzeti Vágta 

előfutama
balatonlelle-rádpuszta, gasztro élménybirtok – 
rádpuszta

2014.05.25. gyermeknap balatonkenese, dózsa gy. tér www.hellobalaton.eu
2014.05.25. gyermeknap balatonakarattya, rákóczi park www.hellobalaton.eu
2014.05.28. geonap diákok számára Felsőörs földta-

ni kincseinél – Európai geoparkok hete
Felsőörs, prépostsági templom www.geopark.hu

70 TARTALOM

PORTHOLE · 14/05



100%
vitorlázás

2014. # 051

4hajóbemutatók4túraajánlatok4mûhely4kikötôk4 444

100% vitorlázás




