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Évek óta írjuk, hogy jó év volt… Ami természetesen
mindig meg is felelt a valóságnak, csak rendszerint
egy még jobb következett. 

Így vagyunk ezzel most is, a 2017-es esztendô nem
csak a korábbiakat, hanem a várakozásainkat is fe-
lülmúlta. 

Ami az anyagiakat illeti, soha korábban nem áram-
lott ennyi pénz a vitorlázásba. Ugyanakkor a sport-
ág a jövôben is forráshiánnyal kell megküzdjön, de
már végre nem a létminimum elôteremtése a fel-
adat, hanem a nemzetközi színtû versenyzéshez
szükséges plusz kiadásokra, illetve annak egy ré-
szére kell fedezetet találni. Ennek elsôsorban az az
oka, hogy ismét több a támogatásra érdemes, a
nemzetközi mezônyben is eredményes vitorlázó
Magyarországon. 

Ha az eredményeket nézzük, akkor azt is elmond-
hatjuk, hogy az olimpiai aspiránsok sem teljesítet-
tek korábban ilyen jól az olimpia elôtt három évvel.
Nem okozna különösebb meglepetést, ha 2018-
ban két, jó esetben három vagy akár négy olimpiai
kvótával gazdagodna a magyar vitorlázás. Ezt nem
kizárólag a velem született optimizmus, hanem az
olimpiai kiküldetésre esélyes versenyzôk tavalyi tel-
jesítménye miatt mondom. 2017-ben Berecz Zsom-
bor, Érdi Mári és Vadnai Benjamin is ért el olyan
eredményt világbajnokságon, ami feljogosít a de-
rûlátásra. Vadnai Jonatán is egyre elôbbre jár a
nemzetközi mezônyben, a Gyapjas testvérek pedig
rohamtempóban fejlôdnek és egyre közelebb ke-
rülnek a »tûzhöz«. 

Az utánpótlás osztályok – némi stagnálást követô-
en – ismét erôsödnek. A magyar bajnokságon 19
420-as, 41 Laser 4.7-es, 29 Laser Radial és 140 Op-
timist indult. Két új ifjúsági osztály is megjelent ha-
zánkban, a 29er és az RS Feva. Ugyanakkor sajnál-
juk a Cadet osztály eltûnését. Fontos, hogy az
utánpótlás osztályokban sok új név is szerepel az
eredménylisták élén. 

A következô évek legfontosabb és egyben talán
legnehezebb feladata, hogy a tehetséges fiatalok
ne hagynak fel a versenyzéssel. A korábbi tapasz-
talatok okán sajnos joggal félhetünk ettôl. Egy
egész jó válogatottat lehetne összeállítani azok-
ból, akik csak az elmúlt tíz évben nemzetközi sike-
rek után fordítottak hátat az élsportnak. 

A vitorlázás sosem lesz tömegsport, mégis szüksé-
ges egy, a jelenleginél szélesebb alapokra támasz-
kodni. Az utóbbi években történt elôrelépés az
MVSz és a klubok részérôl, de még messze nincs ki-
aknázva az összes lehetôség. 
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Milyen lehetôségek rejlenek a hazai folyami hajózásban?
Milyen szépségei vannak a dunai hajózásnak, beszéljünk
akár kis, vagy nagy hajóról? Milyen hazai kajak- és kenutú-
rák, evezôs- és hajóskirándulások kerülnek megszervezés-
re hazánkban? 

Nos, ezek olyan kérdések, melyekrôl mind a szakma,
mind pedig az érdeklôdôk napokig tudnak beszélni. 

És nem csak tudnak, hanem fognak is, mivel 2018.
február 22–25. között a Budapest Boat Show kiállítás fô té-
mája a folyami hajózás lesz!

A Budapest Boat Show minden alkalommal egy fon-
tos és érdekes téma köré épül, mely az aktualitások mel-
lett tematizálja a beszélgetéseket a Generali Kikötô Szín-
padon, illetve ugyanez köszön vissza az esemény több
száz négyzetméteres Programszigetén is. Ez utóbbin im-
máron harmadik alkalommal kap helyet a Bemutató Me-
dence, mely szintén számos látványos eseménynek, be-
mutatónak lesz a helyszíne.

A kiállítás 2018-ban második alkalommal nyit Exkluzív
Nappal, vagyis 22-én, csütörtökön az egyidejû rendez-
vény, a Budapest Motor Fesztivál zárva tart, tehát az elsô
napon idén is csak a hajósoké és a hajós szakmáé az ese-
mény két pavilonja!

Az idei kiállításon, amellett, hogy újra felvonul a teljes
hazai hajó paletta, a szervezôk a látogatói visszajelzéseket
figyelembe véve, a vitorlás, motoros és elektromos hajók
mellett nagyobb hangsúlyt fektetnek a vízi sportok meg-
jelenítésére is, így a Budapest Boat Show 2018-ban újra a
hajózás és vízi sportok legnagyobb hazai ünnepe lesz.

A Budapest Boat Show hosszú évek óta az ország
legnagyobb szárazföldi kikötôje, melynek sikerét a tekin-
télyes, 27 éves múlt mellett az is mutatja, hogy legutóbb
több mint 90 kiállító mutatta be száznál is több vitorlás,
motoros és elektromos hajóját, több mint kétmilliárd fo-
rint értékben.

A hajók mellett természetesen megtalálható volt a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban az összes hajó-
záshoz kapcsolódó kiegészítô, felszerelés és szolgáltatás,
csakúgy, mint a vízisportokkal foglalkozó cégek. A látoga-
tókat ezen felül is számos program várta, mint az árbóc-
mászás, csomókötözô, és -dobó verseny, hajó szimulátor,
és kajak- valamint evezôs ergométerek. 

A kiállításra legutóbb – az egyidejû Budapest Motor
Fesztivállal együtt – több mint harmincezren látogattak ki.

A kiállítás fôtámogatója a Generali Biztosító Zrt., stra-
tégiai partnere a Magyar Vitorlás Szövetség.

http://boatshow.hu/

Evezôs ergométer

Egy-egy szörf vagy kajak vízre szállhat a medencében

Hajó minden mennyiségben
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A vitorlás csarnok

Minden látható, ami a vízisportokhoz köthetô 

Motoros hajók

Technikai és parti ruházat, felszerelés 

A BOOT TULLN a legnagyobb, legváltozatosabb és leg-
átfogóbb hajó és vízisport témájú bemutatója Közép- és
Kelet-Európában. 2018. március 1. és 4. között folytatja si-
kertörténetét, és ismét megnyitja kapuit a nagyközönség
elôtt az osztrák hajókiállítás. 

A Budapesttôl háromszáz kilométerre fekvô Tulln au-
tópályán egyszerûen megközelíthetô, egy kellemes csalá-
di kirándulás keretében felkereshetô a vásárközpont. 

47. éve a tullni rendezvényközpontban rendezik az
osztrák hajóbemutatót és vásárt. Idén a BOOT TULLN
több izgalmat és még nagyobb látványosságot ígér, mint
a korábbi években. 

Mi várja a látogatókat? A szezon elôtti, március eleji
idôpont megfelelô, hogy a kiállítók bemutassák Ausztria
vízi sportolásra és sportbúvárkodásra alkalmas területeit,
és turisztikai információkat nyújtsanak a legjobb vízisport
célpontok kapcsán. 

A legfontosabb, mintegy 380 kiállító bemutatja a leg-
újabb fejlesztéseket és innovációikat a hajózási szektor
minden területén, és áttekintést nyújt az ágazatról. 

A kiállítás mottója: lenyûgözô vízisport. Látható az oszt-
rák hajókiállítás vegyes jellege: vitorlások, motoros jach-
tok, nagyhajók, turbojetek, daysailerek, motorcsónakok,
környezetbarát elektromos hajók, hajózási felszerelések,
sportos katamaránok, kajakok, kenuk, stand up paddle, raf-
ting gumihajók, evezôsök és dingik lesznek láthatók. A ha-
józási felszerelések egyedülálló skáláját mutatják be. Min-
dent, ami megfelel a búvárok, valamint a charter szervezôk,
vitorlásiskolák, kikötôk igényeinek.

A 10. csarnok vitorlásközpontjában a nagy vitorlás
(34–55 láb) jachtok és a kishajók (16–33 láb) számos gyár-
tója állítja ki legújabb fejlesztéseit, mutatják be gyártmá-
nyaikat. Az alábbi hajógyárak állítanak ki Tullnban: Alubat
Ovni, Aquatic, Bavaria, Beneteau, Brenta, Dehler, Delphia,
Dragonfly, Dufour, Hanse, J-Boats, Jeanneau, Melges,
Phobos, Seascape, Sunbeam, Elan és mások. 

Egy csarnokot a motorhajtású hajóknak tartanak fenn,
ahol motorcsónakokat, motoros jachtokat és e-hajókat
mutatnak be, a kis csónaktól egészen a 34-45 lábas luxus-
hajókig. A BOOT TULLN a legnagyobb kiállítás nem csak
Ausztriában, hanem Kelet-Európában is a környezetbarát
elektromos hajók számára. 

A kiállításon a következô márkákat mutatják be: Abso-
lute, Bavaria, Bayliner, Beneteau, Boesch, Correct Craft,
Drago, Four Winns, Frauscher, Glastron, Italmar, Jeanneau,
Lodestar, Mingolla, Nimbus, Quicksilver, Regal, Rinker, ZAR
Formenti és még sok mást.
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Csoki Kupa, Balatonföldvár

Fotó: Szántó Áron

6

HHaajjóó  MMaaggaazziinn  ––  22001177..  TTééll



2017-ben az országos egyesületi ranglista három kategóriában került kiértékelésre: támogatott ifjúsági,
olimpiai és hazai felnôtt osztályokban. Az évértékelést a fiatalokkal kezdjük. Összesen hét egyesület került
az Országos Ifjúsági Egyesületi Ranglistára. Sorrendben: Spartacus Vitorlás Egylet, Balatonfüredi Yacht
Club, Tihanyi Hajós Egylet, Kereked Vitorlás Klub, Balatoni Yacht Club, Procelero Sportegyesület, Magyar
Villamos Mûvek Sportegyesület. 
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A magyar vitorlázást tekintve a legnagyobb mennyiségi fejlôdés az Opti-
mist osztályban tapasztalható. A tíz évvel korábbi, mélypontot jelentô baj-
noki ötvenes mezôny az elmúlt idôben megháromszorozódott, és az utób-
bi években 140–150 hajó indul az Optimist magyar bajnokságokon. Ebben
az osztályban messze a legnagyobb létszámú az utánpótlás hazánkban. Mi-
vel a Magyar Vitorlás Szövetség kiemelten kezeli a legfiatalabb versenyzôk
fejlôdését és támogatását, 2017-ben nyolcmillió forinttal járult hozzá a Ma-
gyar Optimist Osztályszövetség munkájához.
A nemzetközi eredményeket tekintve a korábbi sikerek – Vadnai Benjamin
és Jonatán, Péch Fanni és Lóránt, Gyapjas Balázs és Zsombor kiemelkedô
Eb és vb eredményei – nehezen ismételhetôk meg, de azért ne felejtsük el,
idén egy javarészt fiatalokból álló csapat szerepelt a világbajnokságon és a
kontinensviadalon, ahol az elsô húsz–harminc szereplô között csak minimá-
lis különbségek és a pillanatnyi formák döntenek. A nagyon erôs nemzet-
közi mezônyben a magyarok eredményei több mint figyelemre méltóak. 
Az elôzmények okán így gondolhatta ezt a T-Systems menedzsmentje is,
mikor az Optimist csapat Európa- és világbajnokságon történô szereplését
támogatta.
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Eb és vb válogatók rendszere
Az optimistesek a tavalyi magyar ranglista végeredménye
mellett hét eseményen szerezhetnek pontot, hogy beke-
rüljenek az Európa-, valamint a világbajnokságra utazó vá-
logatottba. A nyolc pontszámból a legjobb négy számít. A
versenyek – a mezôny erôssége szerint – különbözô súllyal
számítanak a végeredménybe. A világbajnokságra öten
utazhatnak, az Eb-re négy fiú és három lány nevezhetô. 

Optimist világbajnokság, Thaiföld
Rekord létszám, 62 nemzet 281 versenyzôje között öten:
Bányai Attila, Borda Levente, Nagy Bendegúz, Szabó Roni
Oszkár és Zolnai Sámuel képviselték Pattayán a magyar szí-
neket, a válogatott edzôje Török Péter, a csapatvezetô
Szalontai Bence volt. 

Török Péter vb beszámolója
A csapat július 6-án érkezett a verseny helyszínére. A

charter hajók átvételét követôen négy napon edzést tartot-
tunk, ismerkedtünk a helyszínnel és az ellenfelekkel. A
Thai-öbölre a meleg és a magas páratartalom, tíz csomó
körüli szél és jelentôs ár-apály jellemzô, minek következté-
ben hatalmas, akár negyven méter/perces áramlással kell
számolni. Az edzésnapokon ezzel a problémával kellett a
legtöbbet foglalkoznunk. Az edzések során a helyi szél- és
a speciális hullámviszonyokhoz alkalmazkodva – más nem-
zetek versenyzôivel közösen – hajóvezetési gyakorlatokat
végeztünk. Az edzések végére a gyerekek elfogadható is-
meretekkel rendelkeztek a helyszínnel kapcsolatban. 

Az elsô három napon hat kvalifikációs futamra került
sor, majd a mezôny a Final Race-ben vitorlázhatott to-
vább, ahol a négy csoportnak három-három futamot ren-
deztek. Sajnos a záró rész elsô és harmadik napján a he-
ves monszunviharokat követôen teljes szélcsend volt, így
nem tudtak versenyt rendezni.

A versenyzôink közül Nagy Bendegúz az Aranycso-
portba kvalifikálta magát, ahol még néhány helyet javíta-
ni is tudott, az 51. helyen végzett. Bányai Attila összetett-
ben a 106. helyen fejezte be a versenyt. Ô is javított a se-
lejtezôbeli eredményén. Szabó Roni a 157., Zolnai Samu
a 162. és Borda Levente a 167. helyen végzett. 

A szél- és hullámviszonyok meglehetôsen eltérô volt
a Balatonon és az Adrián megszokottaktól. A versenyzô-
inkrôl elmondható, hogy az edzések során elsajátították a
megfelelô hajóvezetést, így nem volt sebességproblémá-
juk. A verseny elsô napján szép eredmények születtek, a
továbbiakban azonban csak Bende tudott hasonló helye-
zést elérni, a többiek kicsit gyengébben szerepeltek. Sa-
mu majd minden futamában egyenletes teljesítményt mu-
tatott. A Final Race-ben Bendegúz, Attila, Levente és Roni
is tudtak egy-egy jobb helyet szerezni. Samu itt is egyen-
letes teljesítményt mutatott, mellyel tartotta a helyét. Ösz-
szességében elmondható, hogy versenyzôink hajókezelé-
si tudása a világbajnokság mezônyével azonos szinten
volt. Sem vitorlaállításban, sem hajóvezetésben nem ta-
pasztaltunk jelentôs eltérést a más országok versenyzôivel
szemben. A rajt, illetve pályastratégiában azonban lema-
radás tapasztalható. Fiatal csapatunk a hatvankét ország
közül a huszonhetedik helyen végzett. A környékbeli or-
szágokat nézve a szlovénok és olaszok elôttünk, míg a
horvátok és az osztrákok mögöttünk végeztek.

Erôs az Optimist mezôny

Borda Levente

Demjén Olivér

Nagy Bendegúz
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Török Péter: a vb versenyzôk értékelése
Nagy Bendegúz 13 éves. Indult már Európa-bajnok-

ságon, ott az Ezüstcsoportban végzett. Kiegyensúlyozott,
a feladatra koncentrál. Jó a hajóvezetése, a tanultakat
gyorsan alakítja a körülményekhez, negatív hatások kevés-
bé befolyásolják, szorult helyzetben is tudásának megfe-
lelôen vitorlázik. Egyszámjegyû futameredményeit annak
köszönhette, hogy az elôre eltervezett stratégiát az élme-
zôny színvonalán tudta megvalósítani. Gyengébb ered-
ményeit elsôsorban a rutintalanság okozta. A verseny alatt
ebben is fejlôdött, hozzáállása példaértékû.

Bányai Attila 12 éves. Indult már világbajnokságon,
akkor az Aranycsoportban végzett. Jó képességekkel ren-
delkezô versenyzô, de a rajtoknál és a mezônyvitorlázás-
ban sokszor az egyéni elképzelései miatt nem minden
esetben hozott az adott helyzetnek megfelelô döntést.
Több esetben nem a mezônyre koncentrált, hanem a szél-
taktikai elképzeléseit helyezte elôtérbe, ami vagy sikerre
vezetett, vagy komoly kudarcot jelentett. Bízott a képes-
ségeiben, ami önbizalmat adott számára. 

Szabó Roni 14 éves. Indult már Eb-n, ott az Aranycso-
portban végzett. Elkötelezett versenyzô. Hajóvezetése jó,
sebessége a vb mezônyével azonos. A tudatos elôkészítô
munkája sokszor vezetett szép rajtokhoz. Sajnos a nagy
mezôny sokszor okozott számára problémát. Legtöbb fu-
tamában nem tudott a mezôny élén vitorlázni. 

Zolnai Sámuel 14 éves. Kiegyensúlyozott, küzdeni tu-
dó versenyzô. Az edzés elején kis hajóvezetési problémá-
val küzdött, amelyet egy vitorlacserével orvosoltunk. A ver-
senyen nagyon egyenletes teljesítményt nyújtott. Szép raj-
tokat láthattunk tôle, amelyeket az erôs mezônyben még
nem tudott úgy kamatoztatni, mint ahogy azt korábban
megszokhattuk tôle. Nem szabad elfelejteni, hogy ô még
csak a második komoly szezonját vitorlázza idén.

Borda Levente 12 éves. Nagyon szeret vitorlázni, jó a
sebessége, a rajtoknál és a mezônyben is képes eredmé-
nyes lenni. Jól lát a pályán, de néha hibázik. Az elsô napi
sikere után, az alapszakaszban nem tudott több jó futam-
eredményt elérni, ami letörte. Nehezen kerekedett felül a
lelki krízisen. A Final Race elsô futamában jól érezte a pá-
lyán történô szélváltozásokat, ennek megfelelôen változ-
tatott stratégiáján, ami ismét sikert hozott. 

Optimist Eb, Burgasz, Bulgária
Augusztus elsején vette kezdetét a Fekete-tengeren az
Optimist Európa-bajnokság. Török Péter és Perjés Bálint
vezetésével hatfôs magyar csapat – Litkey Janka és Carra
Chiara Lisa, valamint Benyó Máté, Verebély Mátyás, Je-
ney Máté és Tóth Attila – utazott a versenyre, ahol 44 nem-
zet optimistesei, 108 lány és 152 fiú versenyzett. 

A fiúk három csoportban vitorláztak a selejtezôk so-
rán. Az elsô futamban, 12–15 csomós szélben Jeney Má-
té a harmadik helyen futott be! A következôben ötödik
lett, így összetettben a nyolcadik helyen zárta az elsô na-
pot. A továbbiakban is nagyszerûen szerepelt, hat selejte-
zôfutam után összetettben a kilencedik helyen állt. 

Pénteken magyar »parádéval« fejezôdött be az Opti-
mist Eb. Az osztálytól búcsúzó Jeney Máté futamával meg-
ôrizte nyolcadik helyét az összetettben! Benyó Máté a
nagyszerû második helyével a végeredményt tekintve fel-

Tóth Attila

Zolnai Sámuel

Verebély Mátyás

Csoki Kupa – Balatonföldvár
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jött a 11. helyre. Tóth Attila is remekelt, harmadik helyen ér-
kezett a célba. Összességében nagyszerûen szerepelt a
csapat: minden fiú bejutott az Aranycsoportba, vagyis a
mezôny elsô harmadában – 8. Jeney Máté, 11. Benyó Má-
té, 30. Tóth Attila, 43. Verebély Mátyás – végeztek! 

A lányok is becsülettel helytálltak, ôk az Ezüstcsoport-
ba kerültek. Litkey Janka a 76., Carra Chiara Lisa a 84. he-
lyen fejezte be a versenyt a 108 hajós mezônyben.

Optimist Magyar Bajnokság, Tihany
Augusztus végén, szép napsütéses, szeles idôben kezdô-
dött a beLight! Optimist Bajnokság. Több mint 130 ver-
senyzô készülôdött a Tihanyi Hajós Egylet telepén. 

Az elsô nap 12–14 csomós északi szélben, kevés visz-
szahívással, két csoportban rajtolt a mezôny. Három futam
után az ausztrál Blake Wilson két futamgyôzelemmel ve-
zetett, ôt Nagy Bendegúz és Bányai Attila követte. A lá-
nyok között Kis-Szölgyémi Luca állt az élen.

A második napon is három korrekt futamot vitorláztak
a gyerekek a trükkös, folyamatosan gyengülô szélben.
Több rajt csak sokadszorra – jellemzôen fekete lobogó
hatálya alatt – sikerült, elôfordult, hogy a rajteljárásban
kellett halasztani. Jelentôs szélirányváltozások ellenére
sem kellett »újraosztásokkal« megküzdenie a mezônyök-
nek. Nagy Bendegúz átvette a vezetést a második auszt-
rál Blake Wilsontól, ôt Bányai Attila követi.

A harmadik nap a gyenge szél miatt halasztással in-
dult. Dél múlt, mikor a kompok közötti átvergôdést köve-
tôen, a középsô medencében, az idôközben 7–10 cso-
mósra frissült nyugati-északnyugati szélben próbálkozott
a rendezô. Mindkét csoport tisztán rajtolt, de a szél lyukas-
sá vált, így az irreálissá vált futamot félbe kellett szakítani.
A következô próbálkozás gyenge, 4– 6 csomós stabil szél-
ben kezdôdött, ami majdnem végig kitartott. Akkor fo-
gyott el a muníció, amikor a két mezôny legjobbjai már
célba értek. Mindazonáltal a csoportok elején nagyjából
ugyanaz a társaság vitorlázott, akik az elôzô napi erôsebb
szelekben is elôl kanyarodtak.

Hasonló kondíciók mellett kezdôdött a döntô. A nyu-
gati medencében, Szántód elôtt, északkeleti-keleti, 3–5
csomós brízben, kifejezetten rövid pályán vágott neki a fu-
tamnak az immár Arany- és Ezüstcsoportra osztott me-
zôny. A rajt után azonban fokozatosan szívódott fel az
amúgy sem combos szél, de nagy újraosztások nem tör-
téntek. Az Aranycsoport még korrekt gyenge szeles futa-
mot teljesített, levitorlázták a teljes pályát. Ebben a szél-
ben is az esélyesek vezettek, csak az ausztrál Blake Wilson
bukott nagyot, a 31. helyen futott be. Összesítésben Nagy
Bendegúz vezet a második Blake és Bányai Attila elôtt. A
serdülôknél Demjén Olivér és Borbás Buda követte Bá-
nyait az eredménylistán. A lányoknál Kálmán Kornélia ve-
zetett, Fehér Boróka második és Nagy Réka Dóra a har-
madik volt. 

Az Ezüstcsoport nem tudta befejezni a futamot, ôk
egy pályarövidítést követôen az utolsó elôtti szakasz vé-
gén befutottak. 

A meteorológiai elôrejelzés nagyon gyenge szelet
ígért a befejezô napokra. Végül egy döntô futamot sike-
rült rendezni. Az élen kiélezett csata zajlott a végsô gyô-
zelemért. 

Magyar Bajnokság: kompok között irány a nyugati medence, elöl Szabó Roni 

Magyar Bajnokság: elôfordult, hogy túlórázni kellett…

Magyar Bajnokság: Ausztráliából érkezett Blake Wilson

Magyar Bajnokság díjkiosztó: Blake Wilson, Nagy Bendegúz, Benyó Máté
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Tóth Attila futamgyôzelemmel jött fel az összetett lista ötödik helyére, és megsze-
rezte az ifjúságiak között a bronzérmet. 

Benyó Máté és Nagy Bendegúz hatalmasat harcolt, méterrôl-méterre dolgozták le
az elsô szakaszban összeszedett hátrányukat, végül ötödik és nyolcadik helyen futottak
be, ezzel Bendegúz lett a magyar bajnok, Máté az ezüstérmes. 

Bányai Attila harmadikként végzett, és ezzel sikeresen megvédte serdülô magyar
bajnoki címét. Nagyot hajrázott Borda Levente és Jeney Kristóf a serdülô korosztály do-
bogós helyeiért. 

Fehér Boróka lett a lányok között a magyar bajnok, Kálmán Kornélia és Nagy Ré-
ka Dóra elôtt.

Nemzetközi verseny, Limassol, Ciprus
A jövô évi világbajnokság helyszínén rendezett Mediterrán Bajnokságon 16 nemzet 127
versenyzôje között Nagy Bendegúz nyolcadik helyen végzett. A selejtezôk során futamot
is nyert csoportjában, majd az Aranycsoportban egy 21. hellyel kezdett, a következô fu-
tamból korai rajt miatt kizárták. De nem tört össze, és az utolsó két futamban 5. és 9. he-
lyekkel a kitûnô, nyolcadik helyen zárta a versenyt.

Optimist Eb elôverseny, Hága, Hollandia
Brencsán Dávid: 12 ország 80 résztvevôje szerepelt a 2018. évi Európa-bajnokság
elôversenyén. 

Az elsô napon három futamot rendeztek középszélben, a továbbiakban viszont
csak egy futamot engedélyezett a harminc csomós szél. Szabó Roni jó stratégiával hasz-
nálta ki az erôs áramlást. Több esetben rövidebb utat vitorlázott kreuzban, mint ellen-
felei, és elôfordult, hogy hátszélben jó oldalválasztással tíz hajót hozott az áramlás se-
gítségével. Végeredményben kilencedik helyen végzett.

Mikulás Kupa, Pula, Horvátország
Idén 14 ország, 364 hajója állt rajthoz a versenyen, amely évrôl évre egyre népszerûbb.
Magyarországról nyolc klub 35 vitorlázója indult a regattán. 

Az elsô nap a 30–40 csomós déli szél hatalmas hullámokkal érkezett, ezért a ver-
senyrendezô parti halasztás mellett döntött. A második nap szakadó hóeséssel kezdô-
dött. Mindenki didergett, de egyszer csak kisütött a nap, és indult is a társaság a vízre.
Kellemes északi szélben simán lement három futam. Ezen a versenynapon komoly ke-
resztbeverések voltak. A szél forgolódott, de a rendezôk hagyták az aszimmetrikus pá-
lyát. A harmadik napon egy futamra került sor, mert a kezdetben 12–13 csomós déli szél
folyamatosan, egészen 25 csomóig erôsödött, és a hullámzás is egyre jobban nehezí-
tette a versenyzést.

Végül négy futamból egy kiesôvel hirdettek végeredményt. Szabó Roni Oszkár he-
tedik lett, ôt Nagy Bendegúz követte a nyolcadik helyen. Ezzel a teljesítménnyel sike-
rült elkapniuk a jelenlegi Európa-bajnok Stefan Yuillt is. Egy hellyel maradt el a top tíz-
tôl Vladiszavlyev Alexandar, aki a 11. helyezést érte el, ami szintén kivételes teljesítmény.
Verebély Nándor 27. helyezésével még bôven benne volt a mezôny elsô tizedében.

Benyó Máté elismerése
Az ásványvizeirôl ismert Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. tehetségprogramjának idei
pályázatán Benyó Máté, a Tihanyi Hajós Egylet Optimist versenyzôje lett az egyik be-
futó. A fotója felkerült a Szentkirályi címkéire, valamint a cég egymillió forintos támo-
gatást adott a sportoló fejlôdéséhez. 

Benyó Máté 11 éves korában kezdett vitorlázni. Elsô nemzetközi versenyén már ki-
emelkedô eredményt ért el, a bulgáriai Európa-bajnokságon a 11. helyet szerezte meg. 

Benyó Máté: „Jövôre a magyar bajnokságon az aranyérem, a hollandiai Európa-
bajnokságon egy újabb jó szereplés, a világbajnokságon pedig a legjobb harminc kö-
zé kerülés a célom. A Szentkirályi támogatás nagyon jól jön a felkészüléséhez, mert így
lehetôségem lesz arra, hogy a hollandiai Eb-re már egy-két héttel korábban kiutazzak,
és megismerjem az ottani körülményeket, emellett egy spanyol verseny is belefér a bü-
dzsébe.”

Rutai Andrea, a Tihanyi Hajós Egylet ügyvezetôje: „Egyesületünk nagyon büszke Be-
nyó Máté sikereire. A sportoló kiemelkedô eredményei, valamint a Szentkirályi-pályázat
miatti ismertség és támogatás azért fontos a klubunk és a magyar vitorlázás számára, mert
ráirányítják a figyelmet az utánpótlás-nevelésre, amely jó úton halad. A másfél évtizede
mûködô Tihanyi Hajós Egyletben jelenleg hét fôállású edzô foglalkozik hetven fiatal – Op-
timist, 420-as, 470-es, Laser 4.7 és Radial – versenyzôvel a klub tihanyi és agárdi bázisán.”
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2017-ben elsô alkalommal került kiírásra a Nádas Kupa versenysorozat,
amellyel az alapítók az ifjúsági osztályok utánpótlásának alapjait kívánták
megteremteni. A kezdôk számára bemutatkozási lehetôséget teremtô ver-
senyek a kezdetektôl fogva sikeresek voltak. 
A sorozat dekralált célja, hogy elôsegítse a kezdôk bekapcsolódását a vi-
torlásversenyzésbe, és régiónként – vagy azon belül zónákban – szervezett,
helyi kisverseny sorozat révén hozzájáruljon a hazai klubok fejlôdéséhez.
Az elgondolás a brit rendszerre alapoz. Nagy-Britanniában a vitorlásklubok
komoly hagyománnyal bírnak, és részben a széles klubbázisának – Angliá-
ban 145 klub aktív az ifjúsági utánpótlás versenyzés területén – köszönhe-
tôen váltak mára a legsikeresebb vitorlásnemzetté. Nagy-Britanniában a
ranglista versenyek regionális keretek között, úgynevezett „open meeting”
rendszerben zajlanak. 
A minta tehát adott volt, a hazai megvalósítás Weöres Botond ötlete volt,
és talált megértô, sôt lelkes támogatókra klubok és szponzorok körében.
A Balaton keleti régiójában pár lelkes klub és edzô közremûködésével egy
»spontán konzorcium« megrendezte a Nádas Kupa sorozatot, amely min-
taként szolgálhat más régiók számára is. 
A résztvevô klubok: Balatoni Yacht Club, Balatonfüredi Yacht Club, BS-
Fûzfô Vitorlás Klub, Kereked Vitorlás Klub, Keszthelyi Yacht Club, Magyar
Villamos Mûvek Sportegyesület, Procelero Csopaki Vitorlás Iskola, Sparta-
cus Vitorlás Egylet, Tihanyi Hajós Egylet, Túravitorlás Sport Klub, Yacht
Klub Agárd, Velence-tavi Vízi Sportiskola. Helyszínek: Csopak, Alsóörs és
Fûzfô. Hajóosztályok: Optimist és 420.



Szuperség a köbön! Nádas Kupa egy »sportapuka« szem-
üvegén keresztül.

A Cadet osztály hazai kimúlása után az arra vágyó
gyerekek számára az Optimist maradt az egyetlen belépô
a versenyvitorlázásba. 

Ôrületes tempóban fejlôdik a magyar mezôny, lét-
számban, elvárásokban. Zajlik a pontvadászat, éles a ver-
seny, a szülôk tolják az eredmények érdekében a klubjukat
és a gyereküket, azok meg tolják az eredményeket itthon
és odakünn. A felszerelések szuperek, a ruhácskák menôk,
a versenynaptár nemzetközi, hiszen a világ a gyôzteseké.
Következô lépésként majd biztos bejön az új-zélandi ma-
gánedzô, gyúró, pszichológus, szemüvegre vetített szél-
adatok, 3D szabású vitorla, hajójavító- és vitorlaszabó mû-
hely a kísérôkamionban. Fôállású jogász, szinkrontolmács
és utazásszervezô a csapatok mellé. Drónról közvetített
élôkép és számítógépes animáció a vezérlôközpontba.
Sok pénz surrogása… hiszen 10–14 éves gyerekek sportjá-
ról, játékáról van szó! Küzdelem, életre-halálra a hétvégi
legózás vagy tollaslabdázás alternatívájaként! Normális. 

Erre az idilli színpadra lépett fel idén a Nádas Kupa,
egy versenysorozat kezdô vitorlázók számára. Az üzenete
elég egyszerû, nagyjából így hangzik: Srácok, vitorlázni
öröm, versenyezni izgalmas, gyertek, kóstoljatok bele,
szerezzetek sikerélményt! Amikor elôször hallottam róla,
a gyerekeim úszóiskolája jutott róla eszembe, melynek
szezonvégi úszóversenyén a szívem csücske gyermekecs-
ke dobogós lett az „úszni nem tudók” kategóriájában, és
sztárként ünnepeltette magát. Aztán behatóbban is meg-
ismertem a Nádas Kupa koncepciót, a különbözô kategó-
riákat a tök kezdôk (elsôévesek), a második szezonosok, és
a már nemzetközi tapasztalattal is bíró kismenôk számára.
Ez utóbbiból volt a legkevesebb, ôket inkább csak példa-
képként gondolta bevonni a játékba a teremtô elme.

Szerencsére a THE is csatlakozott a mozgalomhoz,
és Litkey Zsolt támogatásával családunk két sarja is beke-
rült a buliba. Jöttek a versenyek és a pozitív visszacsato-
lások, a fiúk imádtak Nádas Kupa versenyekre járni. A lég-
kör békebeli, a rendezés helyenként szinte amatôr, de lel-
kes, a jelenlévôk egy nagy családra emlékeztetnek, gyere-
kekkel (direkt nem a versenyzô szót használom), edzôkkel,
rendezôkkel, szülôkkel, szponzorokkal egyetemben. 

A versenyrendezések mottója az lehetett, hogy ezek
a gyerekek idejöttek versenyezni, hát tegyük számukra
ezt lehetôvé! A balatoni nyári szélviszonyokat ismerjük:
túl kevés vagy túl sok, esetleg csupán kialakulatlan. Ám
mindig voltak futamok! Ha úgy alakult rövid, ha kellett
behúzódva a part alá, vagy csak a csapat ügyesebbik fe-
lének. Okosan, rugalmasan, kreatívan. A versenyzés örö-
méért. Nem voltak vesztesek, akkor sem, ha kicsit vicces
rajt, vagy lóversenypálya sikeredett egy szélforduló mi-
att, mert legalább vitorlázhattak a srácok. 

Az edzôk a futamok közben kísérhetnek, bekiabál-
hatnak, segíthetnek. Nem a gyôzelem érdekében, hanem
a hibákból tanulás kedvéért. Senki nem emlegetett óvást,
sôt, elôfordult, hogy egy edzô más tanítványának segített.

A díjkiosztók mesébe illôk voltak. Általános öröm, iz-
gatott, jókedvû arcok. Minden résztvevôt kihívtak, felol-
vasták, megtapsolták, oklevéllel jutalmazták. Rengeteg

Nádas Kupa 

A hajóvezetést tanulni kell…

Az elsô versenyzôi próbálkozás

Parti halasztás
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különdíj, különféle rendû és rangú, szerethetô szponzo-
roktól. Fagyi, csoki, vacsorameghívás, kisplasztika, ékszer,
sportfelszerelés, sorolhatnám… Szuperségek és aprósá-
gok. Nem az értékük, sokkal inkább a létük, az átadásuk
miatt voltak fontosak. Érzéketlen fatuskónak kellett ahhoz
lenni, hogy ne legyen nyilvánvaló a díjak mögött álló
szponzorok – és egyének – szeretete és támogatása. Nem
személyt, nem is klubot, hanem teljesítményt jutalmaz-
tak. Például a mi családi Misink a teljes sorozat értékelé-
sekor gyôzött a kezdôk »zöld« kategóriájában, és mint
ilyen, egy értékes utalványt is nyert. (Ez praktikusan úgy
mûködött, hogy Csoltó Ákos vett egy Rooster-utalványt,
és felajánlotta a legjobb kezdônek.) 

Ugyanez a gyermek Alsóörsön, a Telepi Pöffös neve-
zetû versenyen – tévedés folytán – kimaradt a díjazásból,
amire egy konkurens sportapuka hívta fel a figyelmet, és
melynek a kiigazítása természetesen és életszerûen zajlott
a következô verseny elôtt, Csopakon. A rendezô így korri-
gál: „Figyelj, mi rontottuk el, elnézést kérünk tôled, íme,
a megérdemelt érmed, amelyhez gratulálunk!” Erre a srác
így reagált: „Persze, semmi baj, köszönöm szépen!” Bé-
ke, barátság. Respect.

Óvástárgyalás. Az egész idei sorozat alatt talán egyet-
len zajlott, abban pont szeretett gyermekem (a másik) volt
az óvott fél. A verseny minden résztvevôje bent tömörült
a teremben, edzôk, szülôk, ruhatáros… Ahol gyerekek
vannak, ott ne várjunk áhítatos csendet, de minden jelen-
lévô figyelt, szippantották be az új tudást, hiszen kezdô
versenyzôként szabályismeretbôl nem tigrisek, sôt, egy
ujjamon biztosan meg tudnám számolni, hogy hányan
tudták egyáltalán, hogy mi az az óvás. A zsûri ezúttal egy
személyben tanító néni is lett, a versenyzôk pedig tátott
szájjal, bár mocorogva, rendre belekérdezgetve szipkáz-
ták a tudást. Alapozásként: hogyan zajlik egy tárgyalás, mi
a menete, mi alapján hozza meg a zsûri a döntést? Az
érintetteknek és a tanúknak mi a mozgástere, hogyan tud-
ják plasztikusan elôadni a történteket? Volt elôadás is,
plasztika is, izgalom is, néha már a szabályismereti kvíz ha-
tárait súrolva, majd a gyermekemet kicsapták a futamból,
ezzel szemernyi keserûséget sem okozva a lelkében. Ô is
okosabb lett.

Minden versenyre jutott valami kedves, személyes ta-
pasztalat, és míg a ranglistaversenyekre feszülten és lám-
palázasan mentek, ugyanezen gyerekek a Nádas Kupa
soron következô fordulóit repesve várták, holott a két me-
zôny között meglehetôs átfedés volt, fôleg középtájt (a
mezôny legeleje itt, a mezôny legvége ott nem szerepelt).
A gyerekek – akik ugyebár ádáz ellenfelek – összebarát-
koztak, közösen játszottak a parton, és várták, hogy újra
találkozzanak. Hát így! 

A sok szerethetôség közepette azért a sorozat verse-
nyei során gyûltek, alakultak az eredmények is, és össze-
tett rangsort is hirdettek. Mivel ebben mindkét gyermek
jogán érintettek voltunk, szuper jólesett, hogy november-
ben, az MVSz ranglista díjátadón állhattak dobogóra a
Nádas Kupa legeredményesebb kezdôi is, sôt egy menô,
idén kiült OP versenyzôtôl vehették át a díjakat, Jeney
Máté személyében.

Facebook oldal: Nádas Cup Sorozat.  

Szülôi asszisztencia és biztatás

A Rooster-utalványra írt idézetet. Elég jó? 

A gyôztes: Fehér Boró

Díjkiosztó Csopakon
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Interjú: Fehér Boróka
Négyen beszélgetünk: Fehér Boróka, édesanyja: Ilovszky
Rita, edzôje; Bakóczy Róbert és a kérdezô. Ha valakinek is-
merôsen cseng Ilovszky Rita neve, akkor jól emlékszik, Rita
sikeres vitorlázó volt a nyolcvanas évek végén és a kilencve-
nes években. Bakóczy Róbert Optimist, 420-as, 470-es,
Laser Radial és Standard, Finn junior, 40-es cirkáló, Mel-
ges 24 és J24 bajnoki érmes versenyzô, öt éve edzô. 

– Fehér Boróka vagyok, 11 éves múltam. 
– Mióta vitorlázol? 
– 2015-ben voltam elôször kezdô táborban, háromban

is. Anyuék nem tudtak dönteni, végül az MVM-et válasz-
tottam. Ott Csótár Ági foglalkozott velünk, az utolsó nap
pedig két versenyedzô Szakatsits Ádám és Perjés Bálint.
Ja, és Haide Bence is ott volt velünk. 

– A tábor után azt mondták, hogy visszamehetsz? 
– Igen. Eleinte az MVM SE-ben nem jutott hajó.

2016. júniusban kezdtem versenyezni, ekkor kaptak a na-
gyok új Optimisteket, így a Csoki Kupán már én is indul-
hattam egy régebbivel. Aztán a szezon végére, amikor a
nagyok közül páran átültek más hajóosztályba, már az
egyik szép, új hajóval versenyezhettem. Elég jól is mentem,
a bajnokságon abszolútban 46. lettem a 130-ból.

– Ma sem vagy egy óriás. És két éve? 
– Akkor se voltam… Most 140 centi és 34 kiló vagyok. 
– Idén te nyerted a Nádas Kupát és a Magyar Bajnok-

ságot. A kettô hogy jön össze? Az egyik kezdô verseny, a má-
sik viszont komoly dolog.

– Igen. Lányban nyertem a Magyar Bajnokságot. A
Nádas Kupa sorozat nagyon jól felkészített, sokat tanul-
tam, és az önbizalmamnak is jót tett.

– Sokat dolgozol azért, hogy jól menjen a vitorlázás? 
– Az úgy jön… Azért sokat köszönhetek az edzômnek.

A Nádas Kupán nem volt nagy mezôny, de megtanultunk
elöl vitorlázni. 

– A Nádas Kupán te nyerted összetettben az abszo-
lútat?

– Igen. 
– Térjünk vissza a tavalyi évre! Miért mentél át a Bala-

toni Yacht Clubba?
– Amikor Ugron Gáspár elment a klubból és elkezdték

felépíteni az új Balatoni Yacht Clubot, akkor a szüleimmel
megbeszéltük a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy váltunk.

– Rita! Közösen döntöttetek?
– Mi, a szülôk döntöttünk, de ez találkozott Boró el-

képzelésével. Mondhatjuk, hogy közösen határoztuk el,
hogyan tovább. Így is nehéz volt, iszonyú nehéz. Szezon
közben klubot váltani, kiemelni a gyereket egy ismerôs,
biztos közegbôl a totál bizonytalanba… Mert lássuk be,
májusban még egy sor részlet bizonytalan volt. Nem tud-
tuk, hogy az új klub biztosít-e felszerelést, de nem akar-
tunk beállni abba a rendszerbe, hogy a szülô mindent
megvesz. Nekem jobban tetszik, ha a gyerek az eredmé-
nyei alapján kap jobb hajót. Szerintem egy klubon belül ez
egy erôs motiváló tényezô. Meg kellett bízzunk a klubve-
zetésben, az ígéreteikben. Teljesítették, de ezt nem tud-
hattuk elôre. Borókának az új klubban az elsô versenyen
az még nem volt saját hajója, mert a Hodács Op csak egy
héttel késôbb készült el. Úgy kaptunk kölcsön egyet, ami

Fehér Boróka

Készülôdés egy versenyre

Bajnokság után

18

HHaajjóó  MMaaggaazziinn  ––  22001177––22001188..  TTééll



a korábbi, új hajójához képest nem nézett ki valami biz-
tatóan. Boróka sírt, amikor meglátta… Iszonyú lelki terhet
jelentett számára közvetlenül a Nádas Kupa elôtt, amire
nagyon készült. Végül jól jött ki a dologból, mert az öreg
hajóval sikerült gyôznie. Ettôl megnyugodott, megnôtt az
önbizalma és stabil lett a lelke. Ez elônyt jelentett számá-
ra késôbb, a bajnoki szereplése során, ahol már a klubtól
júniusban kapott, új Hodács hajóval versenyzett, amire
azóta is nagyon vigyáz.

– Boró! Hogy tanulsz? 
– Hát, alsóban még minden könnyebb volt, most azért

vannak kisebb dombok, amiket meg kell mászni. De azért
szerintem egész jól. 

Rita: – Kitûnô volt az elsô négy osztályban. Most ötö-
dikes, és két vagy esetleg három tantárgyból még nem biz-
tos az ötös.

– Robi, te vagy Boróka edzôje. Hogy kerültél a Balato-
ni Yacht Clubba? 

– Korábban a Szpariban voltam, de úgy döntöttem,
hogy átjövök az északi partra. A melges csapatunkból
mindenki az északi parthoz kötôdik, édesapám hajója, a
Rosa is Füreden áll. Arató Ricsivel – aki nagyon jó bará-
tom – sokszor beszéltünk már az elmúlt években is arról,
hogy jó lenne, ha együtt dolgozhatnánk. Kínálkozott a le-
hetôség: a Balatoni Yacht Club edzôt keresett, én pedig új
munkahelyet, és Dr. Ugron Gáspárral megbeszéltük, hogy
lehet közös jövônk. És úgy fest, hogy van is, a Balatoni
Yacht Club optimisteseivel foglalkozom. 2017 volt az
egyesület elsô szezonja, így apróbb nehézségek elôfordul-
tak a kezdetekkor, de már az elsô évben nagyot fejlôdött
a klub, sikerült biztosítani a hátteret, pénzt, hajókat, mo-
torost, kisbuszokat stb. A nyár elején már érdemben el
tudtuk kezdeni a szakmai munkát, jó úton vagyunk. Gyor-
san jutottunk el odáig, hogy tervezhetünk. 

– Robi! Mi a véleményed a csapatodról, és elsôsorban
Borókáról? 

– Nagyon jó társaság verbuválódott. 2017-ben össze-
sen nyolc Op-s vitorlázott nálunk, kik különbözô egyesü-
letektôl, eltérô vitorlástudással és tapasztalattal érkeztek.
2018-ban több csoportban tartjuk az OP edzéseket, aho-
gyan a nagyobb létszámú kluboknál, mert teljesen külön-
bözô szinten van a nyolc gyerek. Volt aki kezdô táborból
került ki, mások korábbi klubjukban már elsajátították az
alapokat. Boró pedig már akkor is jóval magasabb szinten
vitorlázott mint a többiek, amikor hozzánk került. Boró
nagyon ügyes, jól mozog, gyorsan tanul és motivált, ami
talán a legfontosabb. Sokkal érettebb, mint a hozzá ha-
sonló korúak. Arra kell vigyáznom, szét ne hajtsa magát,
mert sokszor többet akar, mint amit fizikailag elbír. 

– Boró! Ez miért van? Mi a vonzó a vitorlázásban? Fáj
az ember keze, lába, háta, feneke, nincs bôr a tenyerén, hi-
deg van…

– Bánt, ha valamit nem tudok megcsinálni. Nem tu-
dom megmondani, hogy mi vonz, de szeretek vitorlázni,
szeretem a társaságot, jók az edzések, és fôleg a verse-
nyek. Korábban is elég sokat sportoltam. Falat másztam,
ahol sokszor fájt mindenem, lejött a bôr a kezemrôl… Sí-
eltem, ott pedig elôfordult, hogy fáztam… Azaz most is sí-
elek, a falmászásra kevesebb idôm jut. 

Jó szélben a Sirccót üldözi

Dobogón, legfelül

A Tátrában

Év végi ranglista díjkiosztó a Magyar Sport Házában

19



20

HHaajjóó  MMaaggaazziinn  ––  22001177––22001188..  TTééll



LL AA SS EE RR   

44 .. 77   ÉÉ SS   RR AA DD II AA LL

Az Optimistbôl kinövô gyerekek számára a továbblépési lehetôséget a La-
ser 4.7 vagy a 420-as, és újabban a 29er jelent. A Lasernek nagy hagyomá-
nyai vannak hazánkban, a korábbi években jelentôs sikereket értek el ma-
gyar versenyzôk ebben a hajóosztályban. Eszes Tamás, a Vadnai testvérek
és Érdi Mári sikerei mellett, hosszabb rövidebb ideig többen is – Bakóczy
Róbert, Bathó Péter, Fazakas György, Hegedûs Fanni, Karé Réka, Kaiser Kris-
tóf, Mátyás Viktor, Virág Flóra – is jól szerepeltek nemzetközi versenyeken. 
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Laser 4.7 Eb, Los Alcázares, Spanyolország
Korán, áprilisban rendezték az Európa-bajnokságot. Két
pályán, a lányoknál 101 induló két, a fiúknál a 238 résztve-
vô négy csoportban versenyzett. Három lány és hat fiú
képviselte Magyarországot. 

Az elsô négy selejtezô futamot 6–10 csomós szélben
futották, majd a harmadik napra nagyot változott a világ,
25–30 csomós szélben versenyeztek az ötödik és hatodik
selejtezôfutamon. Ez az idôjárás nem kedvezett a magya-
roknak, akik ilyen szélben és nagy tengeri hullámok között
keveset vitorlázhattak. Négy futam után Rác Karina még a
14. helyen állt, a selejtezôk végén harmincadik. Vida Ró-
za nyolc helyet esett vissza, az 59. Novák Dorka viszont ja-
vított és a 80. helyen fejezte be a selejtezôket. Két futam
során Vida Péter 63 helyet esett vissza, de a fiúk között ez-
zel együtt is ô állt a legjobban. Kovács Attila még az elsô
napon megnyerte a második futamot, de korai rajt miatt
kizárták. Azonban ez sem szegte kedvét és egy harmadik
hellyel folytatta a sorozatot, amivel az 59. helyrôl várta a
folytatást, de a továbbiakban ô is jelentôsen visszaesett és
a 131. helyen végzett a selejtezôk után. A többiek – Ko-
vács Attila, Héjja Marcell, Majthényi Zsombor, Aklan
György, Sellei Bence százon kívül várták a folytatást. 

Pál Gaszton: „Az erôs szél miatt az Eb negyedik nap-
ján nem volt futam, az ötödik pedig halasztással indult.
Délután az 51 hajós Aranycsoportnak két futamot sikerült
lebonyolítani a 25–30 csomós szélben, a többieket nem
vitték ki. Rác Karina mindkét futamban a második har-
madban ért célba. A zárónapon egy futamra került sor,
amivel végül a 30. helyen végzett.”

Laser Radial Eb, Gdynia, Lengyelország
Júliusban Gdynia adott otthont az ifjúsági Radial vb-nek.
180 résztvevô, három csoportban versenyzett. A kvalifiká-
ciós szakaszra középszeles futamok voltak a jellemzôek.
Tenke Áron – kicsit kockáztatva – új karbon árbóccal indult
a versenyen, de ez bejött, idônként igen versenyképes
volt a sebessége. Rutinja és önbizalma jó átlaghoz segítet-
te, így egyedüli magyarként, biztosan került az Aranycso-
portba. Az elsô nap Argay Balázs egy remek nyolcadik
hellyel indított, de a folytatásban már nem jött ki neki a lé-
pés, így Veisse Zoltánnal, Rácz Bencével, Goldfinger Dá-
rióval és Hadnagy Zsomborral az Ezüstcsoportba került.
Erôss Lorandnak hiányoztak az órák, így rutinja ellenére is
három ponttal lemaradt az Ezüstcsoportról. Bednár And-
rás és Zink Leon rengeteg tapasztalatot gyûjtött. 

A negyedik napon a döntôkkel folytatódtak a küzdel-
mek. Nyugat felôl 8–9, majd 12–13 csomós szél fújt. Áron
taktikus, rutinos vitorlázással felért az elsôk között a bójá-
hoz, és hatodiknak futott be. A következô futamot a 11.
helyen kezdte, de egy peches hátszél után 29. helyen ért
célba, így 33. összetettben. Az Ezüstcsoportban Balázs
tudatos vitorlázással ötödikként végzett, a második futa-
mot pedig megnyerte! Lóri, a hozzá nem illô Bronzcso-
portban megmutatta, hogy ennél többre hivatott, egy 9.
helyet és egy futamgyôzelmet produkált.

Végeredmény: 33. Tenke Áron, 69. Veisse Zoltán, 70.
Argay Balázs, 78. Goldfinger Dárió, 112. Hadnagy Zsom-
bor, 117. Rácz Bence, 121. Erôss Loránd, 146. Zink Leon,
162. Bednár András. 

Novák Dorka

Rác Karina

Héjja Marcell

Tenke Áron
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A hajó építôje: Média & Marketing kft.
A hajó anyaga: karbon-epoxi 
Szerkezet, technológia: szendvics, vákuuminfúzió
Hajóhossz (m): 11,28 
Teljes hajóhossz (m): 14,70
Vízvonalhossz (m): 11,20
Legnagyobb szélesség (m): 3,32
Merülés (m): 1,60–2,20
Árboc magasság a dsecktôl (m): 16,70
Maximális vitorlafelület cirkáláskor (m2): 158
Maximális vitorlafelület bôszélben (m2): 256
Tömeg/DSS-el (kg): 2280
Ebbôl ballaszt tömeg/DSS-el (kg): 1200
Vízballaszt tartály egy oldalon (l): 460
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Laser U21 Eb, Douarnenez, Franciaország
Egyetlen magyar résztvevô, Vadnai Jonatán képviseli ha-
zánkat a 22 nemzet 71 junior laserese között. A kis létszám
magyarázata egyszerû: a verseny után egy nappal kezdôdik
Nieuwpoortban (Belgium) a világbajnokság! Sikerült ügye-
sen összeállítani nemzetközi versenynaptárt. 

Vadnai Péter: „A verseny kicsit kaotikusan kezdôdött,
a pályát partközelbe rakták, part felôl fújó, 5–8 csomós
csapkolódó szélbe. A futamok ráadásul rövidek voltak,
nehezen lehetett javítani. Jonatánt az elsô futamban meg-
fütyülték, negyediknek futott be, a másodikban a rossz
oldalról csak kilencediknek tudott feljönni. Másnap töké-
letes vitorlázó idô idôben, két méteres óceáni hullámo-
kon, 12–15 csomós nyugati szélben folytatódott az Eb.
Jonatán a harmadik futamban jól indított, végig vezetett
és gyôzött. A negyedikben spanyol riválisa Joel Rodriguez
mögött a második helyen futott célba. Összetettben két
ponttal lemaradva az elsôtôl az ötödik.” A harmadik nap
egyetlen futamot rendeztek az erôs szélben, Jonatán a
második helyen ért célba, így a negyedik helyre lépett
elôre. A továbbiakban folytatta a felzárkózást harmadik,
majd elsô helyével feljött a második helyre. A verseny vé-
gén hárman azonos pontszámmal várták a döntô megmé-
rettetés, ahol a korábbi sorrendben, az élen értek célba.
Jonatán ezüstérmes. 

Laser Radial U21 vb, Nieuwpoort, Belgium
A július végén kezdôdött világbajnokságon Laser Radial
osztályban 27 nemzet 66 versenyzôje – köztük Érdi Mári –
állt rajthoz. Elsô nap a viharos szélben nem rendeztek fu-
tamot. Másnap már igen, Érdi Mári megnyerte az elsôt, a
másodikon tizedik lett, a harmadikon ismét gyôzött, és ve-
zetett a francia Cervera és az uruguayi Fraschini elôtt az
összetettben. A folytatásban Mári tovább remekelt, elsô és
második helyen ért célba, így 12 pont az elônye. A követ-
kezô versenynap Mári számára ijesztôen indult: az elsô fu-
tamon 31. helyen ért célba, de két elsôséggel gyorsan
helyre tette a dolgot, és 13 ponttal vezetett a német An-
dersohn és 20 ponttal az uruguayi olimpikon Fraschini
elôtt. Mári tisztes elônnyel várhatta a döntô napot, ame-
lyen újabb futamgyôzelemmel az aranyéremre vonatkozó
minden esetleges nyitott kérdést lezárt. Az utolsó futa-
mon – mivel így már két kiesôvel számoltak – a versenyen
hat futamban gyôztes Márinak már nem is kellett volna
versenyeznie ahhoz, hogy megszerezze az olimpiai hajó-
osztály U21 világbajnoki címét. 

Ezzel Érdi Mári 11. korosztályos Eb és vb érmét szerez-
te. Ötszörös világbajnok, egyszeres Európa-bajnok, van
egy világbajnoki és két Európa-bajnoki ezüstérme, vala-
mint egy-egy vb és Eb bronzérme is.

Laser U21 vb, Nieuwpoort, Belgium
A Radial vb-vel azonos helyszínen és egy idôben rendez-
ték az U21 Standard világbajnokságot is, amelyre Vadnai
Jonatán címvédôként érkezett. Futamgyôzelemmel kez-
dett, majd másodikként és negyedikként ért célba. Ezzel a
második helyen állt az összetettben. Másnap újabb futa-
mot nyert, egy huszadik és egy második helyet csinált.
Harmadik nap újabb futamgyôzelemmel folytatta jó sze-
replését, majd egy második hely következett. Másnap is-
mét futamot nyert, majd egy kiesô (20.) következett, és

Veisse Zoltán

Zink Leon

Erôss Lorand

Jámbor Attila
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egy második. Három pont hátránnyal kezdte a küzdelmet
örök ellenfelével, a spanyol Joel Rodriguezzel szemben. A
versenyen eddig nem vitorláztak egymás ellen. A kilence-
dik futamon több hellyel legyôzte ellenfelét, de az össze-
tettben az újabb kiesô miatt ez nem számított. Az utolsó,
tizedik futamon Jonatán kétséget sem hagyva afelôl, hogy
ma ki a jobb, magabiztosan verte a mezônyt. Spanyol el-
lenfele az utolsó hátszél végén az ötödik helyen állt, Jona-
tánnak csillant az arany! Ám a spanyol a befutóban elôre-
csúszott egy helyet, így pontazonossággal – több futam-
gyôzelemmel – ô lett a világbajnok. Azon a két futamon,
amikor egymás ellen vitorlázhattak, Vadnai mindkétszer
legyôzte, de ez csak sovány vigasz lehet a számára. 

Jonatánnak ez volt korosztályos Eb-n és vb-n elért 17.
érme! Hatszoros világbajnok, háromszoros Európa-bajnok,
kétszer Eb és háromszor vb ezüstérmes, kétszer Eb és egy-
szer vb bronzérmes.

Laser 4.7, Radial és Standard OB
Augusztus végén került sorra a Laser osztályok mellett a
420-as magyar bajnokságra is. A meteorológiai elôrejelzés
nem sok jót ígért, de a Tihanyi Hajós Egylet kikötôje ideá-
lis helyen van, így a versenyrendezôk válogathatnak a le-
hetséges versenyterületek között. Gyakran elôfordul, hogy
amíg a keleti medencében szélcsend van, a félsziget nyu-
gati oldalán vidáman fúj szél. És persze olykor fordítva. A
rendezôk jól választottak, mert – ha nem is ideális viszo-
nyok között – minden osztály tíz futamot tudott teljesíteni.
Sok idôt töltöttek a Földvár elôtti vízterületen a verseny-
zôk, ami hosszú napokat eredményezett, de a szél ereje itt
is nagyon változó, és az iránya is nehezen követhetô volt,
emiatt több futamot rövidítettek vagy töröltek.

Kis-Kapin Karina ragyogóan hajrázott és magabizto-
san lett a 4.7 osztály nôi bajnoka. Vida Róza is remekelt az
utolsó napon, eredményei alapján a dobogó második fo-
kát foglalhatta el. 

Haidekker Zita kiegyensúlyozott teljesítménnyel uta-
sította maga mögé a nôi Radial mezônyt.

Radialban Tenke Áron gyôzött, Veisse Zoltán és Bed-
nár András elôtt. Az U17 korosztály bajnoka Goldfinger
Dárió, 2. Argay Balázs, 3. Zink Leon Miklós.

Standard osztályban az utolsó futamban már csak a
dobogó második fokáért folyt küzdelem. Ezt Edelényi-
Szabó Viktor nyerte, így ô állhatott fel Varga Dániel mellé
a dobogó második fokára. Jámbor Attila elsô standardes
versenyén három futamot is nyert, ami a harmadik helyre
volt elegendô.

Laser Radial Ifjúsági vb, Sanya, Kína
December 11-én kezdôdött a 2017. évi Youth World
Championship. Kilenc hajóosztályban rendeztek verse-
nyeket, magyar versenyzôk kettôben – Laser Radial és
29er – szerepeltek. 

Veisse Zoltán az egyik legtehetségesebb magyar
utánpótláskorú Laser versenyzô 2016. augusztus végéig
4.7-ben versenyzett, és produkált remek eredményeket. A
kieli a világbajnokságon elért hetedik hellyel búcsúzott a
4.7-tôl. Vagyis ebben az évben ismerkedik a nagyobb Ra-
diallal, így tôle nem várható el, hogy az élmezônyben le-
gyen. De biztató, hogy a férfi Laser Radial Eb-n bekerült az
Aranycsoportba, ami elsô nekifutásra kiváló eredmény.

Goldfinger Dárió

Argay Balázs

Haidekker Zita

Bednár András
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Az elsô versenynapon 8–15 csomós szélben két futa-
mot rendeztek a Laser Radial osztálynak. Veisse Zoltán az
elsôben jól rajtolt, de rossz oldalt választott, így a harma-
dik harmadban futott be. A második futamban középen
helyezkedett, de nem tudott kifordulni, kiszorult a pálya
szélére, így a bal oldal elment elôtte. A továbbiakban sem
sikerült neki a pörgésekkel jó vonalakat találnia. 

Másnap Veisse Zoli az elsô futamban a 29. helyen vég-
zett. A második cirkáló szakaszon volt egy kétséges talál-
kozása balcsapáson a svéd versenyzôvel, amelynek nyo-
mán büntetôfordulóra kényszerült, így a mezôny közepé-
rôl visszaesett a végére. A 41. helyen várja a folytatást.

Harmadik nap egyenletesebb szél fújt, mint az eddigi-
ekben megtapasztaltunk. Zoli az elsô futamban jól rajtolt,
de kihagyott pár szélfordulót, így a végén a 35. helyen
zárt. A másodikban egy ragyogó lee-rajtot láthattunk tôle,
áthúzott a mezôny elôtt, de egy jobbos pörgésre nem fi-
gyelt, így tízen kívül ért föl a bójához. Hátszélben pár he-
lyet visszaesett, végül a 18. helyen futott be. Ezzel egy he-
lyet elôrelépve a 40. helyen áll.

Az utolsó nap egyetlen futamában Veisse Zoltán a 43.
helyen fejezte be a versenyt, így a 42. helyen végzett az 51
hajós mezônyben. Zolitól erôsebb szélben az edzôje Ara-
tó Richárd tíz körüli helyezést várt. Zoli a verseny alatt két
futamban is megmutatta, hogy a sebessége megvan eh-
hez, de elsôsorban bizonytalan rajtjai miatt nem tudta ezt
érvényesíteni. Az elsô futamok gyengébb helyezései csa-
lódottá tették, ami tovább nehezítette azt, hogy megfele-
lô döntéseket hozzon. 

Interjú: Kis-Kapin Karina és Vida Róza
A BYC évadzáróján az újdonsült magyar bajnok és az
ezüstérmes lányokkal, valamint edzôjükkel, Csomai Jó-
zseffel Szekeres László beszélgetett. 

Róza: – 13 éves vagyok, másfél éve kezdtem a Laserez-
ni, elôtte táboroztam. 2017-ben második voltam a magyar
bajnokságon. 

Karina: – Mindketten Laser 4.7-esben vitorlázunk. Ró-
zával egy idôben kezdtünk. 15 éves vagyok, itt élek Füre-
den. Azért jöttem le a klubba, mert a barátnôm vitorlázott.
Ô gyorsan abbahagyta, én meg itt maradtam. 

– És nyertél egy magyar bajnokságot… Mennyi edzés
kell ehhez?

– Tavasszal és ôsszel egy héten négyszer vitorlázunk,
nyáron esetleg többször. És persze minden versenyen ott
vagyunk. Télen pedig hetente kétszer kondiedzésre járunk.
Ezen kívül futni szoktam. 

– Mitôl vagytok jobbak, mint a többiek? 
Róza: – Szerintem nagy elônyünk, hogy közel vagyunk,

így hétköznap is tudunk edzeni. A többiek – akik mesz-
szebb laknak – csak hétvégén gyakorolnak. 

– Mit lehet a vitorlázáson szeretni? Azon kívül, hogy hi-
deg van, csurom vizes az ember, fáj mindene… 

Karina: – Nem tudom, szerintem a vitorlázás sokkal iz-
galmasabb, mint a többi sport. A BYC-ben jó a társaság,
a hangulat, és az eredményeknek is nagyon örülök. Mind-
ez így együtt. Persze, többen azt is mondták, hogy szeren-
csénk volt. Nem mindenki örült a sikereinknek. A szüleim
biztatnak, hogy ne foglalkozzak ezzel. Ôk amiben tudnak
segítenek, támogatnak. 

Kis-Kapin Karina – Laser Európa Kupa, 2016

Kis-Kapin Karina – Magyar Bajnokság, 2017
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Róza: – Én is sok biztatást és segítséget kapok otthon. 
– Köszönöm lányok, és gratulálok!
A továbbiakban Csomai Józsefet faggatom…
– Mi a véleményed a két lányról?
– Nagyon nagy elônyük, hogy fürediek és itt vitorláz-

nak. A klub próbál elsôsorban a helyi vagy a környékbeli
gyerekek közül választani, mert velük a hétköznapokon is
tudunk foglalkozni a vízen, így gyorsabban fejlôdnek. Mi-
nimum kétszer annyit vitorláznak, mint egy nem környék-
beli fiatal. Ez meg is látszik a teljesítményükön. Karina és
Róza egész évben jól szerepelt, most elsô és második he-
lyen végeztek a bajnokságon, nem kell magyarázni az ered-
ményüket. Örülök, hogy ilyen fiatalokkal dolgozhatok. Ez-
zel együtt is úgy gondolom, hogy másfél év vitorlázás után,
még rutintalanok, de dolgoztunk ezen, mert a nemzetkö-
zi szerepléshez szükségük lesz erre, hiszen a következô
évben, azaz 2018-ban a korosztályos Eb-n és vb-n arany-
csoportos helyet célozunk meg. Úgy látom, ha a szorgalom
és a hozzáállás megmarad, akkor ez reális lehet. 

– A klubról is mondj valamit. Azt látom, hogy az olim-
piára készülôk mögött ûr keletkezett. A gyerekek, mintha
háttérbe szorultak volna…

– Nem. A gyerekek mindig is nagyon fontosak a klub-
nak. De igaz, hogy egy nehéz idôszakon vagyunk túl. Há-
rom–négy évig igencsak szûkösen, konténerben laktunk,
nem volt elég gyerek Optimistben, nem tudtuk az Iskola-
programunkat úgy mûködtetni, hogy kikerüljenek belôle
tehetséges fiatalok. Ennek vége, a Balatonfüredi Yacht
Clubban olyan fejlesztések zárultak le, amelyek megterem-
tették az eredményes munka feltételét. Igaz, sok energiát
vitt el az építkezés, de már összeállt a dolog, a rendszer is-
mét mûködôképes. és újra megfelelô bázisra támaszkodha-
tunk. Megfelelô a létszám a táborainkban, így harminc
optimistes versenyzôvel építkezhetünk, ezért elôrelátható-
an a többi hajóosztályban sem lesz gond az utánpótlással.
Jelenleg ott tartunk, hogy a létszámot tekintve ennyit – és
nem többet – bír el a klub. A fiatalok közül a tehetséges
gyerekek – minôségi munkával – továbbléphetnek. Ennek
lesz eredménye, illetve már most is látszik a fejlôdés. Az
Iskolaprogram is jól mûködik. Sigmond András – a város-
sal, a Magyar Vitorlás Szövegséggel és a klubbal – megmoz-
gatja a füredi és környékbeli iskolásokat. Egyre több gyerek
tanul meg vitorlázni, és közülük is itt marad pár, akik el-
kezdhetnek versenyezni, és ez mindenképp hasznos. 

– Említetted, hogy könnyebb a fürediekkel a dolgotok.
Nem gondolkodtok kollégiumi rendszerben? 

– Nem, legalábbis én nem tudok róla. Lehet, hogy a
klubvezetés igen, de az biztos, nem megy egyedül. Kicsik
vagyunk ehhez, nincsenek meg a lehetôségeink. Egy bent-
lakásos iskola érdekében több egyesületnek közösen kel-
lene fellépnie, és a várossal közösen kellene mûködtetnie.
Ehhez persze központi és önkormányzati források szüksé-
gesek. Egy sor sportágban megvalósult, ráadásul a vitor-
lázásban sokkal nagyobb szükség lenne erre, mert itt, a
Balatonnál lehet sportolni. A Lóczy Gimnázium egy na-
gyon jó iskola Balatonfüreden, jó partnerünk, a középis-
kolába járó versenyzôk szinte bármikor jöhetnek edzeni,
versenyekre. Ôk, mármint a gimnázium partnerek lehet-
nének. A jövô valószínûleg ez… 

Vida Róza – Laser Európa Kupa, 2016

Vida Róza – Flottabajnokság, 2017
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A legjobb játékszer – írom a címben –, de a 29er nagyon komoly hajó, egy
kétszemélyes, nagy teljesítményû szkiff, Julian Bethwaite tervezte. A hajó
elsô példánya 1998-ban épült meg, és azóta szédületes karriert futott be.
A 29er az olimpiai 49er osztály kistestvére, rövidebb hajó kisebb vitorlázat-
tal, de hasonló vitorlás élményt nyújt, és ugyanolyan hajókezelést kíván
meg, mint a »bátyja«. A 29er nagyobb riggel és kis módosításokkal átala-
kítható 29erXX-re. 
A 29er új hajóosztály Magyarországon, annak ellenére, hogy már tíz éve
megjelent itthon, amikor a Magyar 49er Osztályszövetség két darabot vá-
sárolt, hogy ezzel is segítse a hazai szkiff-utánpótlás kialakulását, az osztály
magyarországi bevezetését. Mindenki kipróbálhatta, aki szkiffben gondol-
kodott, és tovább akart lépni. Ez a program nem járt sikerrel, egyrészt
azért, mert a 420-as egy nagy hajóparkkal rendelkezô, kialakult kétszemé-
lyes osztályként volt jelen az utánpótlásban, másrészt pedig, mert a klubok
(edzôk) idegenkedtek a dologtól. 
Áttörést a 2016-os év hozott, az úttörôk a Spartcus vitorlázói voltak, de nem
sokkal késôbb a Balatonfüredi Yacht Clubban is megjelent a 29er hajó. Ez
év augusztusában megalakult Magyar 29er Osztályszövetség. 
Sikeres volt a bemutatkozás. A gyerekek imádják a gyors, atletikus képes-
ségeket megkövetelô hajót. Gyorsan terjed, 2017 szeptemberében nyolc
páros részvételével már megrendezték az elsô magyar bajnokságot, de
igazi lendületet a télen érkezô, pályázati forrásból beszerzett hajók adnak
majd az osztálynak. Több vitorlásklubban is megkezdôdik a 29er-es élet!
A késôbbiekben – a 29er mezôny magyarországi létrejöttével – a 49er Osz-
tályszövetség tulajdonában lévô két hajót – a 49ereknél bevált módon –
pályázati úton lehet megszerezni egy-egy évadra. 
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Baráth Gábort idézem: „Aki szkiffel vitorlázik az két dolgot
biztosan megtanul: ruhában jól úszni, és hajót visszaállíta-
ni.” Az elsô edzôtábor idején minden páros ízelítôt kapha-
tott a szkiffekben jól ismert – a hajó lefúr és felborul, a le-
génység repül elôre – élményébôl.

Egy barcelonai vitorlásközpontban – amely a verseny-
vitorlázók szempontjai szerint épült – kezdtük az évet. Itt
minden megtalálható, ami a felkészüléshez kell: a megbe-
szélésre alkalmas helyiségektôl, a szuper konditermen át,
a vitorlás ruhaszárító helyiségig. Ebbe a komplexumba
többször is visszatértünk az év elsô három hónapjában,
hogy sok óra vitorlázás mellett próbáljuk magunkba szívni
a profi sportolók szemléletét is. Ahogy kezdtek a srácok
felnôni a feladathoz, úgy vált hatékonyabbá az edzéssel
töltött idô, és a kezdeti küzdelmek után egyre magabizto-
sabban vitorlázták a kis szkiffeket. 

A magyar 29er csapat elsô versenye
Öt magyar 29er a francia, Cavalaire-Sur-Mer elôtti vizeken
esett át a tûzkeresztségen, és egészen jól sikerült a beve-
tés. Életükben elôször versenyeztek a fiúk ebben a hajó-
osztályban. Az volt a célunk, hogy felmérjük, hol tartanak
a srácok. Az eredmény lényegtelen volt, de örömmel
nyugtáztuk a jó szereplést. 103 hajó két csoportban vetél-
kedett a 6–10 csomós szelekben. A mezôny rendkívül ki-
egyensúlyozott, mindenki profin kezeli a hajókat, és alig
akad »töltelék« csapat. A bôszeles bójavételek olyan
gyors döntéseket és elôrelátást követelnek, amihez ha-
sonlót csak az ilyen gyors hajókkal élhet át egy vitorlázó.
Lászlófy Levi az egyik futam után röviden a »para« szóval
jellemezte a hátszeles befutónál tapasztalt helyzeteket.
Ez is hozzájárul ahhoz az érzelmi bombához, ami függôvé
teszi az embert szkiffekben vitorlázva.

29er Eb, Quiberon, Franciaország
Augusztus végén három magyar egység – Kocsis Bálint –
Pavlik András, Lászlófy Levente – Arányi Barna és Ralovich
Dávid – Borbás Barna – képviselte hazánkat. Goszleth Mar-
cell: „A kvalifikáció után Kocsis Bálint és Pavlik András a 67.
helyen került az Ezüstcsoportba. Egy futamban hibáztak,
korai rajttal kizárták ôket, de ezt leszámítva kiegyensúlyo-
zott versenyzéssel napról napra kapaszkodtak elôrébb az
összetettben, és csoportjukban a hetedik helyig jutottak,
így az 57. helyen, a teljes mezôny elsô harmadában végez-
tek. Lászlófy Leventét és Arányi Barnát elsôsorban rajtjaik
bizonytalansága hátráltatta abban, hogy az élmezôny tag-
jai legyenek. Amikor összeállt a kép képesek voltak futa-
mot nyerni, ami az Ezüstcsoportban sem sétagalopp. So-
kat tanultak, és a 74. helyen végeztek. Ralovich Dávid és
Borbás Barna érkezett a legkevesebb tapasztalattal. Ke-
véssel maradtak le a Bronzcsoportról, a 145. helyen zárták
a versenyt, amely újoncként jó kezdésnek számított.”

29er Magyar Bajnokság, Balatonföldvár
Az elsô magyar 29er bajnokságon három egyesület nyolc
egysége remek körülmények között versenyzett. Tavaly
ôsszel öt csapat kezdte el a munkát a Szpariban, hozzájuk
a nyár elején csatlakozott két páros a BYC-bôl. Edzôjük,
Baráth Gábor munkájának is köszönhetôen idônként be-
leszóltak a legjobbak küzdelmébe is.

A versenyen jórészt 8–14 csomós szelek fújtak, ami le-
hetôvé tette a tervezett 12 futam megrendezését. Már az

Baráth Gábor, a Balatonfüredi Yacht Club edzôje

29er Magyar Bajnokság, Balatonföldvár

Kocsis Bálint – Pavlik András

Ralovich Dávid – Borbás Barna 
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elsô nap látszott, hogy a bajnoki cím sorsa a Kocsis– Pavlik
és a Jeney–De Jonghe párosok között dôlhet el. A harma-
dik helyért három hajó is versenyben volt. Remekül kez-
dett a Ralovich–Borbás páros, akik az elsô nap után 3, 3,
2, 4 helyezéseikkel jelentkeztek be a dobogóért. A továb-
biakban azonban kissé visszaestek, ami megnyitotta az
utat a Lászlófy Levente – Arányi Barna és a Lászlófy Ábel
– Petrányi Botond párosok elôtt. Bartis Hajnalka és Kassai
Márkó szintén magára talált, ôk a gyengébb szelekben
szerepeltek kiemelkedôen. Mészely Botond és Kis-Kapin
Károly is többször megvillant egyes szakaszokon, de nekik
rendre becsúsztak olyan hibák, amelyek miatt visszaestek
a futamok végére. Tenke Áron és Csébfalvi András újonc-
ként szerepeltek, így érdemben nem tudtak beleszólni a
többiek meccsébe. Az utolsó nap az volt a kérdés, hogy
Kocsisék meg tudják-e ôrizni egypontos elônyüket. Je-
ney Máté és De Jonghe Arthur azonban szenzációsan ver-
senyeztek, négybôl négy futamot nyertek, ezzel ôk lettek
a magyar bajnokok. Lászlófy Ábel és Petrányi Botond a
második naptól – tôlük szokatlan módon – fegyelmezett
taktikával, kiegyensúlyozottan vitorláztak, ezzel a bronzér-
met vehették át. A dobogó elsô két fokán végzett pároso-
kon kívül egyedül ôk tudtak futamot nyerni.”

Baráth Gábor: „A 29er mezônyben a BYC két – Bartis
Hajnalka – Kassai Márkó és Mészely Botond – Kis-Kapin
Károly – egységgel képviseltette magát. Az elôrejelzések
alapján számítottunk rá, hogy a szélerô a komfortzónájukon
kívül esik, de »teher alatt nô a pálma« alapon nekivágtunk
a megmérettetésnek. Az elsô nap a szélerô jelezte, ha ki-
megyünk, akkor »pálma« igencsak nôni fog… ha akarja, ha
nem. A rendezô azonban nem erôltette a »kertészeti szak-
kört«, futam nélkül fejeztük be a napot. Másnap kezelhe-
tôbbek voltak a körülmények, így négy futamra került sor.
Vegyesek az érzelmeim. Ha ezen a napon a befutószaka-
szokban Hajni és Márkó nem kockáztat, akkor jobb hangu-
latban írnám ezt a beszámolót. Sajnos elvitte ôket a hév, és
a biztosnak látszó második és harmadik helyet engedtek el.
Botond és Karesz inkább a rajtjaikkal hívták fel magukra a
figyelmet, ha a továbbiakban adódtak is gondjaik. Viszont
ott voltak a tûz közelében. Már korábban is kiderült, hogy
a BYC-es versenyzôknek nincsenek sebességi gondjaik.
Hajniéknál kezdtek visszatérni a begyakorolt elemek, de
széltaktikában fejlôdniük kell, és erôsebb szélben (egyelô-
re) a hajókezelés sem az ô javunkra billenti a mérleg nyel-
vét. Botiék ismét bizonyították, hogy kellô gyakorlás után a
rajtvonal ragadozói lesznek. Hajniék, ha jól rajtolnak, 1–3-
ban érnek fel. A bajnokságon felmérhettük hol tartunk, és
miben kell fejlôdnünk. Büszke vagyok a gyerekekre, mert
ellenfeleik voltak a rutinosnak számító vetélytársaiknak. Né-
ha nekem kell emlékeztetnem magam, hogy – furcsa kép-
zavarral – »vitorlásversenyzôi múltjuk« idén kezdôdött!
A 29er hajóosztály fejlôdése megállíthatatlannak látszik. 

Elsô magyar 29er clinic 
A Magyar 29er Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szö-
vetség támogatásával szervezte az elsô nemzetközi edzô-
táborát, amelyre október elején, a spanyol 29er guru,
Ramon Aixemeno vezetésével, a BYC-ben került sor. Az
edzések során végig ragyogó szélben vitorlázhattak a
résztvevôk. 

Goszleth Marcell a Spartacus Vitorlás Egylet 29er edzôje

Bartis Hajnalka – Kassai Márkó, Magyar Bajnokság, Balatonföldvár

Lászlófy Ábel – Petrányi Botond, Magyar Bajnokság, Balatonföldvár

Lászlófy Ábel és Petrányi Botond 
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29er EuroCup, Riva del Garda, Olaszország
Az október 26-tól 29-ig sorra került regatta elôtt három
napon át olasz és amerikai edzôpartnerekkel is készültünk
a helyszínen. A verseny elsô két napján – szokatlanul gyen-
ge szélben – összesen három futamot rendeztek. Jól kez-
dett a csapat, mindenki a mezôny elsô felében várta a
folytatást. A második nap két futama már nem sikerült
mindenkinek ilyen jól. Lászlófy Ábelék és Ralovich Dávidék
két-két gyenge futamot produkáltak. A kvalifikáció a har-
madik napon is folytatódott. Magára talált a reggeli észa-
ki, melyben négy futamra került sor. A Jeney–De Jonghe
és a Kocsis–Pavlik András páros végig kiegyensúlyozottan
szerepelt, nem volt kérdés az Aranycsoportba jutásuk.
Lászlófy Levente és Arányi Barna két futamban is top tízes
helyen borultak, ezzel alaposan visszaestek. A hetedik fu-
tamban nagyobb hiba nélkül vitorláztak, hatodik helyükkel
ôk is a legjobbak között folytathatták. Lászlófy Ábel és
Petrányi Botond, valamint Ralovich Dávid és Borbás Bar-
na sok hibát vétett, így a mezôny második felébe kerültek.
A döntôben két futamra került sor a lyukas reggeli észa-
kiban. Jeney Mátéék (13.) és Kocsis Bálinték (25.) megtar-
tották helyüket az összetettben. 

Ifjúsági világbajnokság, Sanya, Kína
December 11-én nyárias idôben, 8–15 csomós, csíkos és
pörgölôdô szélben kezdôdött a verseny. Kocsis Bálint és
Pavlik András páros az elsô futamot elrontotta, de a má-
sodik és a harmadik futamban jól vitorlázott, így három fu-
tam után a 15. helyen álltak. 

A második nap nem sikerült jól. Kocsis Bálint és Pavlik
András az elsô futamban korai rajttal kezdett. A folytatás-
ban a bôszeles szakaszok mentek gyengén, így hiába áll-
tak a 12., illetve a 16. helyen az ötödik és a hatodik futam-
ban, a végére visszaestek a 25. és a 30. helyre. Ezzel az
összetettben is sokat veszítettek, a 27. helyre kerültek. 

A harmadik versenynapon Bálinték a pörgölôdô szél-
ben nem találták a ritmust, ami elbizonytalanította ôket, és
további hibákat szült. A nap utolsó futamában végre ösz-
szejött nekik egy jó hátszél, ami a 15. helyre volt elég.
Ezzel összetettben a 28. helyen állnak. 

A negyedik nap apró, de annál értékesebb sikert ho-
zott. A Kocsis Bálint – Pavlik András páros kimászott a gö-
dörbôl. Mindhárom futamukban tisztán rajtoltak, majd re-
mek sebességüknek köszönhetôen szabadon, a mezôny
elejében vitorláztak. Azonban ezzel is csak négy helyet
léptek elôre az összetettben. 

Kocsis Bálint és Pavlik András teljesítette a világbaj-
nokságon a minimális célkitûzést. Jól kezdtek, de a folyta-
tásban sajnos elvesztették a fonalat. Szerencsére a ne-
gyedik napra magukra találtak, és két remek futamered-
ménnyel (hatodik és hetedik) elôrébb léptek a listán. A
29er mezôny erejét jellemzi, hogy csak olyanok végeztek
elôttük, akik Eb-n vagy vb-n Aranycsoportban szerepeltek
korábban. Közvetlenül elôttük a korábbi vb nyolcadik hol-
land Postma zárt. A verseny fontos tapasztalatokkal szol-
gált. A gyerekek megérezhették, milyen lehet a hangula-
ta egy olimpiának, mennyiben más mentális terhelést je-
lent egy ilyen rendezvény. Mi edzôk pedig rengeteg szak-
mai tapasztalattal gazdagodtunk, amely a hazai utánpót-
lásképzésben hasznosulhat.

Magyar Bajnokság – Balatonföldvár

Lászlófy Levente – Arányi Barna

Jeney Máté – De Jonghe Artur

Lászlófy Ábel – Petrányi Botond
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Vadnai Jonatán – Európa-bajnokság, Barcelona

Fotó: Szántó Áron
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Az olimpiai osztályok országos egyesületi ranglistáján tíz egyesület szerepel. Sorrendben: 1. Balatonfüre-
di Yacht Club, 2. Balatoni Yacht Club, 3. Spartacus Vitorlás Egylet, 4. Magyar Villamos Mûvek Sportegye-
sület, 5. Kereked Vitorlás Klub, 6. Tihanyi Hajós Egylet, 7. Hungária Yacht Club, 8. Fertô tavi Vitorlázó Egye-
sület, 9. Sirály Vízi Sport Club, 10. Dinghy Sport Club. 

KK II KK   UU TT AA ZZ HH AA TT NN AA KK   TT OO KK II ÓÓ BB AA ??

OO LL II MM PP II AA II   AA SS PP II RR ÁÁ NN SS OO KK



Bô kilencszáz nap van még a tokiói olimpiáig, ami gyakor-
latilag két és fél év. Idén, a dániai Aarhusban megkezdô-
dik az olimpiai kvalifikáció. Ez azt is jelenti, hogy az olim-
piai számokban érdekelt nemzetek versenyzôi, edzôi és
sportvezetôi, szerte a világon ötkarikás szemüvegen ke-
resztül szemlélik a világot. Ma már mindent ennek kell
alárendelnie annak, aki akár csak kijutni szeretne az olim-
piára, azokról nem is beszélve, akik komolyabb célokat
tûznek maguk elé. 

Az már korábban eldôlt, hogy tizenöt versenyszám-
mal bôvül a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékok prog-
ramja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetô testületé-
nek döntése nyomán. Ennek ellenére 285-tel csökken a
versenyzôk létszáma a rióihoz képest. Ez természetesen a
vitorlázásban is jelentkezik, harminccal kevesebb verseny-
zô szerepel Tokióban, mint legutóbb. A rendelkezésre ál-
ló kvótán belül a nôk aránya viszont jelentôsen nôtt, a 350
kvóta fele-fele arányban oszlik meg a két nem között, ami
egyben azt is jelenti, hogy a férfi számokban sokkal nehe-
zebb lesz a kvalifikáció. 

A vitorlázás tíz hajóosztálya nem változott: férfi és nôi
RS:X, férfi és nôi 470-es, 49er, nôi 49er FX, Laser, Laser Ra-
dial, Finn és Mixed Multihull. Az utóbbi osztályban a hajó
azonban jelentôsen módosult, a Nacra 17-est annak
foileres változata váltja. 

Az szinte biztosra vehetô, hogy két magyar résztvevô
ott lesz a 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülô olim-
pia vitorlás versenyein. Azért csak »szinte«, mert semmi-
lyen sportban sem lehet biztosra menni, pláne nem bô két
évvel a versenyek kezdete elôtt. A kettô mellett további
osztályokban is jó eséllyel pályázhatnak magyar vitorlá-
zók a 2020. júliusi, Japánba szóló repülôjegyre. 

Berecz Zsombor az egyik »szinte biztos« magyar részt-
vevô az olimpián. Zsombor 2017-ben is nagyszerûen és
megbízhatóan szerepelt, korábbi eredményeit is felülmúl-
va minden nagy versenyén – vb, Eb, világkupa – az elsô tíz-
ben végzett. 

Reményeink szerint Érdi Mári a másik magyar vitorlá-
zó, aki versenyez majd Tokióban. Az eredményei alapján ez
megelôlegezhetô neki. 

A Vadnai testvérek, Benjamin és Jonatán helyzetét
nagyban nehezíti, hogy a Laser mezôny létszáma a leg-
utóbbi nyári játékok óta jelentôsen csökkent. Jó eséllyel
akár mindketten szerezhetnek kvalifikációt, ott vannak a
legjobbak között, de értelemszerûen csak az egyikük utaz-
hat az olimpiára. 

A Gyapjas testvérek utóbbi idôben a felnôttek között
mutatott fejlôdését tekintve, nagyobb meglepetést nem
okoznának egy olimpiai kiküldetést érô világbajnoki helye-
zéssel. Meglepetést nem, de óriási örömet mindenkép-
pen. A tehetségük megvan a feladathoz, de sok apró rész-
letben elôbbre kell lépniük. A jó hír, hogy nem nagy a le-
maradásuk a legjobbakkal szemben sem…

És ne feledkezzünk meg Virág Flóráról sem. Ha nem is
látványosan, de kitartóan, lépésrôl lépésre fejlôdik. Új le-
génnyel, Molnár Dáviddal készül. Mivel ebben az osztály-
ban – a foiler bevezetése miatt – mindenkinek váltani kell,
tulajdonképpen az egész mezôny majdnem az alapoktól
újrakezdheti a felkészülést.

Berecz Zsombor – világbajnokság, Balatonföldvár

Érdi Mári – olimpia, Rio
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Berecz Zsombor
A Balatoni Yacht Club versenyzôjérôl nemrég elég részle-
tesen írtunk, így most csak röviden felsoroljuk az eredmé-
nyeit. Az ô célja nem a kijutás, hanem legalább a pont-
szerzés, de igazán elégedett egy olimpiai éremmel lenne. 

A hyeres-i világkupa versenyen kilencedik helyen vég-
zett, a Medal Race-ben második volt. Palma de Mallorcán
ezüstérmes. Marseille-ben, a Finn Európa-bajnokságon fu-
tamot nyert, és óriási balszerencsével – egy technikai hiba
miatt – az ötödik helyen végzett. Santanderben a Világ Ku-
pa sorozat utolsó állomásán, több futamgyôzelemmel elsô
helyen került a döntôbe, ahol korai rajtja miatt újra kellett
indulnia, majd közvetlenül a befutó elôtt megfütyülték,
ezért ketten is megelôzték, de nem volt lehetôsége javíta-
ni, így pontazonossággal »csak« a dobogó második fokára
állhatott. Aarhusban a 2018-as olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokság elôversenyén újabb ezüstérmet szerzett. Ötödik
lett Balatonföldváron a világbajnokságon. 2017-ben ismét
az Év Vitorlázója Magyarországon. A World Sailing világ-
ranglistán tavaly a legjobb helyezése tizedik volt, úgy, hogy
Edward Wrightot nem számítva eggyel kevesebb verse-
nyen indult, mint az elôtte végzett versenyzôk. 

Érdi Mári
A Magyar Villamos Mûvek SE versenyzôje az év elsô fon-
tosabb versenyén, a Trofeo Princesa Sofián tizenkettedik
lett a 84 hajós vb-szintû mezônyben. 

Az áprilisi világkupán Hyeres-ben hat futam után annak
ellenére is vezetett, hogy egy futamból feketelobogós ko-
rai rajt miatt kizárták. Még egyszer – szintén korai rajt miatt
– kizárták, de ezzel együtt is a 11. helyet szerezte meg. 

A Delta Lloyd Regattán Medemblikben gyengébb
kezdést követôen, az utolsó futamban gyôzött, és a javu-
ló teljesítményének köszönhetôen a 11. helyre kapaszko-
dott fel. 

A Kieler Wochén a 69 hajós mezônyben az elsô nap
12. hellyel kezdett, a második futamon feketelobogós rajt-
nál négy másik hajóval együtt korainak ítélték az indulását,
és kizárták. Másnap 4., 3. és 5. helyeken célba érve a 43-
ról a 10. helyig jött elôre az összetett listán. Nyolc futam
– az Aranycsoportban 9., 7., majd 2. hely – alapján már az
ötödik helyig jutott. Az Éremfutamban a hatodik helyen
futott célba, ezzel a hetedik helyen végzett.

Jól kezdett Medemblikben a Laser Radial vb-n, a szá-
zas mezônyben kilencedik, majd harmadik helyeken ért
célba, így ötödik az összetett listán. Másnap két gyenge-
szeles futamon 32. és 12. helyen végzett, ezzel a 11. he-
lyen állt. Újabb két futammal (17. és 7. hely) egy helyet
elôbbre lépett. A továbbiakban 8. és 9-ként ért célba, ez-
zel a 11. helyen fejezte be a selejtezôket. Majd egy tôle
szokatlan nap következett. Az elsô futamból két sárgalap
miatt kizárták, a másodikban pedig már nem sikerült meg-
felelôen koncentrálnia. Összetettben a huszadik helyen
állt. Érdi Mári: „Holnap, az utolsó két futamban mindent
megteszek, hogy a lehetô legjobb helyen végezzek a vi-
lágbajnokságon.” Igen ám, de nem volt holnap… Azaz
volt, csak futamot nem sikerült rendezni a gyenge szél-
ben, így Márinak nem nyílt lehetôsége a javításra. 

Barcelonában az Európa-bajnokságon gyôzött az elsô
futamban, a következôn semmi sem sikerült, huszadik lett.

Berecz Zsombor a dobogó második fokán – Világ Kupa, Santander

Berecz Botond és Zsombor – világbajnokság, Balatonföldvár

Érdi Mári 



Másnap a remek, 12–18 csomós szélben egyre jobban (12.,
6. és 2.) ment, és rögtön elôre is lépett összetettben a ha-
todik helyre. A harmadik napja nehezen alakulhatott volna
rosszabbul a számára. A durva szélfordulókkal jellemezhe-
tô szélben a pálya többször is teljesen felborult, aki rossz
oldalon volt, az betlizett. Mári pechesen vitorlázott, mind-
kétszer a 33. helyen ért célba. Másnap az Aranycsoportban
ismét jól ment (13., 10.), ezzel hét hellyel jött elôbbre, 14.
az összetett listán. Az utolsó futamon elért hetedik helyé-
vel feljött a 11. helyre, de ebbôl a futamából kizárták, visz-
szakerült a 18-ra. A legtöbb futamon mutatott teljesítmé-
nye alapján elôkelôbb helyet érdemelt volna. Már másod-
szor volt kifejezetten peches, ráadásul az év talán két leg-
fontosabb versenyén, de így is jó helyezéseket ért el.

Az év végén a 42. Christmas Race-en Márinak kijött a
lépés, Alison Young, a 2016-os Laser Radial világbajnok
mögött a második helyen végzett. 

Érdi Mári 19 évesen a felnôtt élmezôny tagja. Nem
meglepetés, ha a futamokban dobogós helyekre is oda-
ér. 2018-ban Aarhusban – akár egy olyan balszerencsés
(tôle gyengének tekinthetô) világbajnoki vagy Európa-
bajnoki szerepléssel, mint az idei volt – simán, az elsô al-
kalommal olimpiai kvalifikációt szerezhet. 

2017-ben Érdi Mári – Magyarországon a nôk között az
Év Vitorlázója – a nyolcadik helyig jutott a World Sailing vi-
lágranglistán.

Interjú: Érdi Mári
– 2017 elején, januárban pihentem, túl sokat versenyez-
tem az elôzô évben, és fejben elfáradtam. Az olimpia
után mentem Kínába a világkupára, utána Ausztráliába.
Az év edzôkereséssel telt. Ian Ainslie-vel még januárban
kezdtünk beszélgetni, és megegyeztünk vele, hogy segít
egy profi programot összeállítani és edzôt találni. Addig
jön velem a versenyekre, de egész évben nem vállalja. Ô
korábban holland olimpiai csapattal dolgozott, és azért
hagyta abba, hogy otthon lehessen a családjával, nem
azért, hogy tovább utazgasson. Februárban jött velem az
edzôtáborba, Palma de Mallorcára. A kihagyás után na-
gyon élveztem a vitorlázást. Ian pedig meg tudta monda-
ni, hogy min változtassak, hogy gyorsabb legyek. Apró
dolgok ezek, de sokat segítettek. Ott volt velem a Trofeo
Princesa versenyen és Franciaországban is, ahol begyûj-
töttem két BFD-t [fekete lobogó alatt korai rajt miatti ki-
zárás. – a szerk.] Viszont, azokat leszámítva, jó futamaim
voltak, egyszer voltam tízen kívül. Az egyik BFD elsô hely
lehetett volna… Ennél az esetnél – azt mondták a rajtha-
jón – fél méterrel ugrottam ki. Nem tudom hogyan álla-
pították meg… De jó volt látni, hogy oda tudok érni az
elejére. A másodiknál már egy órája nem sikerült elrajtol-
nunk, és amikor fél perccel a rajt elôtt teljesen elfordult a
szél, kint voltam. 

– Több edzôt is kipróbáltunk. Végül a kifejezetten ma-
gasan kvalifikált horvát Luka Radelic-re esett a választás.
Vele nem találtuk meg a közös hangot, ezért nem volt
hosszú életû az együttmûködésünk. 

– Eljutottunk az U21-es vb-hez, jól gondolom, hogy ez
életed egyik, talán legnagyobb sikere? 

– Úgy utaztam oda, azt vártam el magamtól, hogy
nyerjek, és sikerült. Akkor igazából nem is gondoltam vé-

Érdi Mári

Érdi Mári – Világ Kupa, Hyeres

Érdi Mári U21 világbajnok, Vandnai Jonatán ezüstérmes

40

HHaajjóó  MMaaggaazziinn  ––  22001177––22001188..  TTééll



gig, mert a felnôtt vb már nagyon közel volt, csak amikor
vége lett, utána kezdtem el örülni. 

– Mennyire volt egyértelmû, hogy megnyered? 
– Végig az elsô helyen álltam. Ott voltam csúcsformá-

ban, pedig a felnôtt vb-n kellett volna. Fejben nagyon egy-
ben voltam, tudtam mire figyeljek, képes voltam végig kon-
centrálni. A felnôtt vb-n azonban már nem sikerült. Char-
ter hajókat kaptunk, a százból húszan használtakat, ezek-
kel már három ifi versenyen mentek, pedig az lenne a lé-
nyeg, hogy mindenkinek egyforma legyen. Nekem is egy
használt hajó jutott, víz volt benne – nem is kevés – amikor
átvettem. Azt mondták, hogy megjavítják, de nem nagyon
sikerült, mert az egész verseny alatt eresztett. Nem volt ott
az edzôm (egy nappal az utazás elôtt szólt, hogy beteg és
nem tud jönni idôben), és nem tudtam, mit csináljak. Ami-
kor este végre megérkezett, már nem volt mit tenni. Más-
nap, a vb elôtti napon kimentünk a vízre, de nem sikerült
túl jól az edzés. Nem volt jó hangulata. Ennek ellenére
még jól mentem az elsô napon. Nekem szükségem van rá,
hogy az edzômmel a futamok után megbeszéljük a történ-
teket. Fontos, hogy olyat tudjon mondani, amitôl a legjob-
bat hozom ki magamból. Lukával ez nem ment. 

– Hány helyet jelent egy jó, vagy nem jó edzô, esetleg ha
egyáltalán nincs? 

– Most a felnôtt vb-n tíz, tizenöt helyet… Luka végig
azt mondta, hogy ô nem tudja, hogyan kommunikáljon
velem, és nem tudja, mit mondjon. Fejben teljesen szétes-
tem. Megkaptam a második sárga lapomat, és utána már
nem sikerült rendesen vitorláznom, vége volt a versenyem-
nek. Még így is huszadik lettem, ami nem rossz, de nem is
jó. Tízben kellett volna végeznem.

– A használt hajó mit jelentett? Ok, snassz… 
– Egy liter víz volt benne minden nap. Nem sok, de

idegesítô, egy rendes hajóban nincs víz. Nem tudom
mennyire szívta meg magát, nem mértük meg, de ha be-
legondolunk, hogy egy hónapon keresztül víz állt benne…
Nem hiszem, hogy nagy hátrányt jelentett, csak a kis han-
gya bemászott a fejembe, és ez zavart. Aztán a verseny kö-
zepén mondták, hogy kaphatok egy másikat, de amit fel-
ajánlottak, abban is volt víz, így inkább nem cseréltem le.
Sok apró dolog adódik így össze, egy idô után már nem tu-
dok több dolgot befogadni, és az már baj. 

– Nehéz lehetett. Aki sosem versenyzett ilyen szinten az
nyilván nem is érti a problémát… Jársz sportpszichológushoz? 

– Igen, Budavári Ágotához járok. Nem rendszeresen,
úgy havonta, pedig próbálok többször is eljutni hozzá.
Nincs baj a fejemben, mégis segít. 

– A felnôtt vb-n az elvárásaid alatt teljesítettél. Mi tör-
tént ezután?

– Ezután hazajöttem, és elindultam a Nautic 370-es
bajnokságon. Kaiser Kristóf hívott föl, hogy nem tudnék-e
felülni helyette a hajóra. Nem én kormányoztam, hanem
taktikus voltam.

– Okosakat mondtál?
– Hát, mondtam, amit láttam. Hetedikek lettünk.
– Akkor túl sok okosat nem mondhattál…
– Utána az Eb következett Barcelonában. Edzô nélkül

a 18. lettem. Ott kióvtak az utolsó futamból, egyébként ti-
zedik lettem volna.

Érdi Mári – olimpia, Rio

Érdi Mári – olimpia, Rio

Érdi Mári – Világ Kupa, Hyeres

Érdi Mári – Világ Kupa, Hyeres
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– Miért óvtak ki?
– Egy olyan szituáció miatt, amiben nem voltam hibás.

Idôben elrajtoltam, a horvát lány – egyvonalban mögöttem
– késôn indult. Egy francia jött balcsapáson, aki nem tu-
dott elmenni elôtte, de mivel a horvát lány késôn rajtolt, ha
mögé megy, beleütközik a rajthajóba. Ezért megfordult és
belém ütközött. Ettôl megálltam, a horvát lány pedig be-
lém jött. A horvát lány óvott. Én viszont nem mondtam a
franciának, hogy protest. Amikor megláttam, hogy a hor-
vát óv engem, akkor én is óvtam a franciát, de elutasítot-
ták, mert nem szólítottam fel. Kizártak. 

– A rutinos emberek, ha kell, ha nem ordibálnak, hogy
protest, protest, ha közelükbe jön valaki.

– Hát én nem az az ember vagyok. De csináltam más
hibákat is, úgyhogy mindegy. 

– Ezeket a hibákat elrakod magadnak és tanulsz belôle? 
– Hát persze, de annyi hibát tudsz elkövetni a verseny-

pályán, hogy mindig sikerül valami újat produkálni. Az
utolsó napon kétszer voltam az elsô háromban, egyszer az
elsô hátszél végén felborultam, a másodikból pedig kióv-
tak. Rosszul esett, hogy felborultam, amivel buktam 10–12
helyet. Nagyon fontos, hogy a meghatározó dolgokra min-
den szituációban, figyelni kell, hogy a legjobbat hozzam ki
belôle. Arra, hogy gyorsan menjek, konkrétan már nem
kell figyelnem. A hajó egyensúlyával, a hossztrimmjével
sem kell foglalkoznom, ezek automatikusan jönnek. Eze-
ket naponta gyakorlom. A versenyen az ellenfelekkel és a
széllel kell tudatosan foglalkoznom. 

– Hol a helyed a nemzetközi mezônyben? 
– Hát, szerintem a 12-ben vagyok. Vannak olyan dol-

gok, amiben jobban állnék, de mindent egybe véve itt tar-
tok. Még mindig azt érzem, hogy kevés a gyakorlatom. 

– Az »öreg«, rutinos csajok meddig csinálják? 
– A belga Evi Van Acker a vb után abbahagyta. Én saj-

nálom, szerettem volna még megverni… Futamban már si-
került, de versenyben nem. A többiek Tokióig még tolják. 

– Hogyan szeretnéd fölépíteni a programod? Nyilván
nem lehet három évet száz százalékon végigtolni.

– Hát nem. Ian Ainslie állítja össze a programot. Idén
nem tudtam elutazni Japánba, de nagyon remélem, hogy
2018-ban kijutok. Sokba kerül, de ki kell utazni, mert szük-
ség van a helyszín megismerésére. 

– Mekkora keretbôl gazdálkodsz? Mennyi az éves költ-
ségvetésed? Amit biztosítottak is? 

– Amit biztosítottak? Na várj… 2017-ben az szerintem
kb. 25–30 millió forint volt. Ez az MVSz-tôl, a klubomtól,
az MVM SE-tôl, illetve a szponzoroktól jött össze. De még
így is belefizetett a család. Egész ôsszel próbáltunk szpon-
zort keresni – vagy a mostaniaktól több pénzt kérni –, de
eddig nem sikerült. És ugye itt az edzôkérdés… Ha magyar
edzôm lenne, akkor elég lenne a pénz arra, hogy végigcsi-
náljuk a programot, de szerintem ahhoz, hogy most Tokió-
ban érmet szerezzünk, kell egy világszínvonalú edzô. Mert
ahhoz egyedül nem vagyok elég. Nekem nincs megfelelô
tapasztalatom, mit és hogyan kéne csinálni, és mi kell ah-
hoz, hogy egy olimpiai érmet szerezzek. 

– Ian tudja…
– Igen tudja, de azt valakinek ki kell fizetni. Az olim-

piai vitorlázásban az egyik legnagyobb név. És egyáltalán

Érdi Mári – edzés, Balatonfüred
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nem sok, amit kér. Abban egyeztünk meg, hogy 2019.
nyár végig a legtöbb edzôtáborba eljön velem. Azután To-
kióig közösen csináljuk a felkészülést. 

– Jobbat álmodni sem tudnál… De nem lehet könnyû
ember. Egy maximalista sosem az… 

– Nagyon jól kijövünk, talán mert mindketten hason-
lóan maximalisták vagyunk. Ô is fejlôdni akar, és mindent
megtesz, hogy én is fejlôdjek, hogy minél jobban menjen
a program. Ja, fontos, hogy van program! Olyan edzéseket
tart, amin végig koncentrálok, közben élvezem az egészet.
És sajnálom amikor vége van. 

– Na, most hallom tôled elôször, hogy érem. Az a cél To-
kióban? Már egy bronzéremmel elégedett lennél? De nem az
a jó szín… 

– Tudom, de most ez a célom, aztán majd hajtok a
szebb színûre is. Iannel meglehet. 

– És mit mond a klubod? 
– Nem tudnak többet beletenni a programba, az is

szép tôlük, amit kapok. Ezúton is köszönöm. Nemrég volt
egy meeting, ahol ott volt az összes szponzorom, de senki
nem mondta, hogy mélyebben nyúlna a zsebébe. Keressük
a megoldást, próbálkozunk mindennel, de úgy látom, a
cégeknek az kell, hogy celeb legyél. Ezt többször is mond-
ták nekem.

– És nem akarsz dzsungelbe menni? 
– Hogy naponta posztoljak három képet? Hát nem.
– Meddig tudod ezt csinálni? Szereted, élvezed még ma

is, nap mint nap?
– Nagyon. Igen, nagyon élvezem az edzéseket. 
– A fizikai kondíciód rendben van? 
– Igen, de azért próbálok még erôsödni. 
– Iskolád? 
– Az is rendben van. Az ELTE-re, pszichológia szakra

járok. Egyéni tanrendem van, és minden segítséget megka-
pok az egyetemtôl. 

Vadnai Benjamin
Mindig hajlamosak vagyunk a Balatonfüredi Yacht Club
két versenyzôjét, a Vadnai testvéreket együtt emlegetni. Ez
részben logikus, de ugyanakkor helytelen is. Két önálló
személység, akik a saját útjukat járják, akkor is, ha a két út
igencsak párhuzamos. Kezdjük az idôsebb, 22 éves fivérrel,
Benjaminnal. 

Miamiban egy világkupa versennyel kezdôdött szá-
mára a 2017-es év, amelyen 24 nemzet 59 versenyzôje
vett részt. Balszerencsésen kezdett, feketelobogós szigo-
rított rajtnál három másik hajóval együtt korai rajtos volt,
ezzel egy nyolcadik helyet veszített. A következô futamon
is csak a 49. helyen ért célba, így az 57. helyrôl várta a foly-
tatást, ami sokkal jobban sikerült. Egy kilencedik, egy ha-
todik és egy harmadik hellyel felverekedte magát a me-
zôny elsô felébe, összetettben a 26. helyen végzett. 

Hyeres-ben a világkupán gyengébben kezdett, a ver-
seny felénél 40. volt, majd a folytatásban összehozott egy
remek nyolcadik helyet, de a folytatás nem sikerült, végül
a 43. helyen fejezte be a regattát. 

A következô versenye a medembliki Delta Lloyd volt,
ahol parádésan kezdett, a selejtezôket (14., 5., 11., 12.) kö-
vetôen a 14. helyen került az Aranycsoportba. Nem sok
hiányzott a Medal Race-be kerüléshez sem, de az egyik

Érdi Mári – Világ Kupa, Hyeres
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futamon, a kétcsomósra gyengült szélben halzolgató ver-
senyzôk közül pont ôt szúrta ki egy vízen bíráskodó zsûri-
tag, így éppen annyit vesztett a forgással, mint amennyi a
tízbe kerüléshez kellett volna. Viszont napról napra jutott
elôrébb az összetett listán, és végül a százhajós mezôny-
ben a 12. helyen végzett.

A Kieler Wochén Benjamin az elsô két futamon a leg-
jobb tízben (9., 5.) kezdett, a továbbiakban 14. 5., 9., 11.
(33.), 16. és 13. helyeken befutva a 19. az összetettben. 

Aarhusban, a 2018-as olimpiai kvalifikációs világbaj-
nokság elôversenyén, a Laser Standard osztály javát felvo-
nultató, egy csoportban versenyzô 62 hajós mezônyben
Benjamin gyôzött az elsô futamon! A másodikban a 21.
helyen ért célba, így összetettben a nyolcadik helyen állt.
Nem sikerült azonban a folytatás, egy rossz és egy még
rosszabb (34. és 43.) futam következett, összetettben le-
csúszott a 25. helyre. A vitorláját varrni kellett, ráadásul az
albája eltört, amit a vízen valahogy összerakott, de állíta-
ni nem tudta, így jelentôs hátránnyal vitorlázott. A követ-
kezô két futamon 16. helyen ért célba, összetettben a 16.,
vagyis kilenc helyet javított a pozícióján. Sajnos nem sike-
rült a folytatás, és visszaesett a 27. helyre. Azért – balsze-
rencséje ellenére – ez még mindig a mezôny jobbik fele!

Az év legfontosabb versenyén Splitben 53 nemzet
147 versenyzôje szerepelt a Laser világbajnokságon. 7–12
csomós, többször is harminc fokot forduló szélben sok
halasztással, egy futam törlésével kezdôdött a verseny.
Közel hét óra alatt sikerült megtartani a tervezett két futa-
mot. Benjamin két futam után 8. és 18. helyekkel össze-
tettben a 28. helyen állt a – három csoportban selejtezô –
mezônyben. A következô futamban a 25., majd 11., 7. és
13. helyekkel 35-ként jutott be az Aranycsoportba, ahol
szenzációsan kezdett: a nyolcadik helyen ért célba. Ezzel
összetettben már a 22. Magyar laseres nagyon régen nem
állt ilyen elôkelô helyen Laser világbajnokságon. Persze ez
még nem végeredmény, és az elsô húszba kerüléshez ha-
sonlóan jó futamokra lesz szüksége. Újabb három futam
után, az eddig is kitûnôen szereplô Vadnai Benjamin az
utolsó versenynap elôtt összetettben elôrelépett a 17.
helyre! Vadnai Péter beszámolója a helyszínrôl: „Hosszú
parti halasztás után egy gyenge termikben kivitték a me-
zônyt. A szél lassan felerôsödött 12-14 csomóra, így az
Aranycsoportnak három futamot rendeztek. Benjamin
egyenletes vitorlázással 15.,10., és 13. helyeken ért célba!
Holnap két futamra kerülhet sor, de az elôrejelzés nem sok
jót ígér, vihart várnak.” A vihar megérkezett, így a vég-
eredmény már nem változott. Benjamin a nemzetek sor-
rendjében 11. lett. Hasonló teljesítmény 2018-ban az
aarhusi világbajnokságon biztos olimpiai kvalifikációt je-
lent. Magyar versenyzô ebben a hajóosztályban még so-
ha nem végzett az elsô húszban világbajnokságon!

Barcelonában a Laser kontinens bajnokság sztrájkkal
kezdôdött. Másnap 3. és 17. helyeken végzett, ezzel a 17.
az összetettben. A következô nap végére visszaesett a 26.
pozícióba, miután 18., 11., és 16. helyen ért célba. Benja-
min már este lázas volt, elkapott valamilyen vírusos fertô-
zést, szóba sem jöhetett, hogy versenyezzen. 

A Gamagoriban (Japán) rendezett világkupa verseny
ragyogóan kezdôdött, Benjamin az ötven hajót számláló

Vadnai Benjamin – Aarhus
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mezônyben az elsô futamon 14., a másodikon 2.(!) helyen
ért célba, ezzel az összetett versenyben a kitûnô ötödik
helyen állt. Másnap kétszer is kilencedik volt, és továbbra
is ötödik az összetett listán. A következô nap 41., 33. és 31.
helyeivel tíz helyet hátracsúszott. A továbbiakban sem si-
került kiemelkedô eredményt elérnie, összetettben 20.
helyen végzett. A mezôny erôsségét ismerve, a verseny
elôtt bizonyára kiegyezett volna ezzel az eredménnyel. 

Ha már az öcsével, Jonatánnal éppen arra jártak, el-
látogattak a 2020-as olimpia helyszínére, Enoshimába. A
hangsúly a körülmények megismerésén volt, az Olimpic
Weeken Benjamin egy 24. hellyel zárta az évadot. 

Benjamin jelenleg 29. a világranglistán.

Interjú: Vadnai Benjamin
– Nem gyôztem Eb-n, vb-n, világkupán, de a felnôtt

mezônyben elért eredményeimre büszke vagyok. A felké-
szülés során, egy spliti versenyen sikerült megverni egy
amerikai srácot, aki top 10-es, és negyedik lettem. Miami-
ban voltak nagyon jó helyeim, és két pechesebb futamom.
Abban az erôs mezônyben jó eredményt értem el. Laser-
ben mindenki elmegy a világkupára, ha messze van, akkor
is. Nálunk nagyon nehéz bekerülni a hatvanba is, hogy
egyáltalán elindulhass a világkupán. Medemblikben a Del-
ta Lloyd Regattán a 12. voltam, három ponttal csúsztam le
a Medal Race-rôl. Úgy, hogy az utolsó futamnak utolsó
hátszelében megfütyültek, és elment öt–hat hajó. Nem
lehet mást okolni, azért lássuk be, minden fütty mögött
van valami… Biztos megérdemeltem. Amúgy ritkán bün-
tetnek, egy évben talán kétszer, ez pont rosszkor jött. Nem
szoktam nagyon túlhúzni a hajót, ez stílusfüggô, hogy ki
mennyire mozgatja a felsôtestét, és ez mennyire feltûnô.
De így is elég gyors vagyok, igen. A 12. hely egy jó ered-
mény, fôleg úgy, hogy az olimpiai ezüstérmes 10. volt, és
három pont volt köztünk. 

– Ezután egész nyáron teljes erôvel edzettünk a vb-re.
Split szinte hazai pálya, és jól is sikerült a vb, a 17. hely elég
ütôs, nemzetek között a 11. voltam, ami – ha jövôre meg-
ismétlem – simán olimpiai szint. A két legrosszabb he-
lyem 18. és egy húsz körüli volt a tíz futamban. Ami na-
gyon jó átlag, és voltak tízen belüli futamaim. A japán vi-
lágkupa versenyen az elsô négy futamban három top tízes
helyem volt. Csak utána, a verseny felétôl kicsit elszálltak
a dolgok… Ha valaki elôször él meg ilyet, nagyon nehéz
kezelni. Egy felnôtt világkupa versenyen top ötben lenni…
azt azért szokni kell. A futamok alatt már nem a helyem
akartam tartani, hanem próbáltam nagyon jókat nyitni.
Ha valami nem úgy sikerült, akkor próbáltam visszahozni,
nehogy kikerüljek a legjobbak közül, de már nem mûkö-
dött, nem jött össze. Elgondolsz egy tervet, mi van, ha
balra nyitok, és ha nem jön be, akkor át kell gondolni az
egészet. Megint próbálsz valamit, és ha megint nem jön
be, új stratégiával próbálkozol. Akár egy futamon belül is,
két kreuz és két hátszél, ott is nyitogatsz egyfolytában. És
persze utána a többi futam is. A folytatásban semmi sem
jött össze. Elôfordul, ez a tapasztalat hiánya. A tanulság,
hogy még precízebbnek kell lenni az egész verseny alatt, és
a precizitás még nincs meg ilyen fiatalon. Nagyon kevés
ember képes ilyen szinten teljesíteni az elejétôl a végéig
egy egész versenyen. Úgy, hogy az összes rajtja tiszta le-
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gyen, majd az összes kreuzban próbáljon jó oldalt válasz-
tani, és ha nem sikerül, akkor képes legyen vissza kerülni
a mezôny elejébe. Ez idô, fel kell nôni a feladathoz. A vi-
torlázás az tapasztalat, tapasztalat, tapasztalat és némi te-
hetség. Amikor fiatalabbak voltunk akkor sem az volt a lé-
nyeg, hogy milyen nagy tehetségek vagyunk. Sokat, sokkal
többet vitorláztunk, mint a többiek. A tehetség nyilván el-
engedhetetlen, de az olyan dolog, hogy szorgalom nélkül
semmit sem ér. Mi gyerekkorunkban is hittünk abban,
amit csináltunk. Ifiben is voltak jó eredményeink [világra-
szólók – a szerk.], de – és az nagyon fontos – sosem vol-
tunk elégedettek vagy nagyképûek. Úgy nem lehet ered-
ményt elérni. A szüleink pedig sokszor figyelmeztettek: a
legvisszataszítóbb, ha valaki nagyképû. Elmagyarázták, ha
valamit elérünk, hogyan kezeljük, hogyan viselkedjünk.
Szerintem van olyan évfolyamtársam, aki nem tudja, hogy
sportolok. Ott ez nem számít… 

– Mi vesz rá egy embert 22 évesen, hogy csajozás helyett
futni menjen? És nem egyszer, nem kétszer, hanem nap mint
nap, idôrôl idôre. 

– Én ezt megfordítanám: ha futsz, ha edzel, és ha el-
érsz valamit, akkor könnyebb csajozni. 

– Meg vagyok nyugodva… Hol tartottunk? 
– Az Eb-nél. Jól kezdtem, huszonvalahányadiknak jutot-

tam be az Aranycsoportba. Lenyomtam még három
erôsszeles futamot, de már éreztem hogy valami nincs rend-
ben. Kimentem a partra, és 40 fokos lázam volt, így a ver-
seny számomra véget ért. A verseny felénél 20. körül voltam. 

– Mi a terv 2018-ra? Hová szeretnéd magad pozício-
nálni? 

– Hat hónap múlva lesz a legfontosabb verseny, a vi-
lágbajnokság. Ott szintet kell futni. Az edzônk szerint ez
alap. Hiába mondjuk, hogy nehéz lesz… Szerinte ben-
nünk van, meg kell csináljuk. Addig teljes az üzem. Ha
nem sikerülne a vb, akkor is lesz még esély a kvalifikáció-
ra, tehát ugyanúgy kell fejlôdni, így is, úgy is tovább fog-
juk csinálni. Semmiben nincs hiány. Split közel van, ott
vannak jó edzôpartnerek. Télen is lehet edzeni. 

– Jonatán nevében is mindenkinek köszönjük a támo-
gatást: a Magyar Vitorlás Szövetségnek, a Balatonfüredi
Yacht Clubnak és a Molnak. A Mustónak, az Invigor In-
formatika Kft.-nek pedig a szponzorációt. Emellett kö-
szönjük Varga Lajos és Speer Walter önzetlen támogatá-
sát, ôk nagyban segítik a munkánkat. 

Vadnai Jonatán
Jonatán is a Balatonfüredi Yacht Clubban versenyez. Mia-
miban kezdte az évet. A világkupa verseny elsô futamán
22., majd nagyszerû vitorlázással 8. helyen ért célba, és
így két futam után az ötödik helyen állt. A folytatásban is si-
került még három alkalommal az elsô húszban célba érnie,
ami kiváló eredmény. Összesítésben a 28. helyen végzett. 

Hyeres-ben hatvan versenyzô közül félidôben 34. volt,
a továbbiakban sem ment neki, csak az utolsó futamban si-
került ismét – összesen harmadszor – az elsô húszba (19.)
kerülnie. A negyvenedik helye nem tükrözi a tudását. 

Medemblikben, a Delta Lloyd Regattán jobban vitor-
lázott, simán bekerült az Aranycsoportba. A folytatásban
egy második hellyel hívta fel magára a figyelmet, és végül
feljött a huszadik helyre.

Vadnai Benjamin – Világ Kupa, Hyeres

Vadnai Jonatán – Európa-bajnokság, Barcelona

46

HHaajjóó  MMaaggaazziinn  ––  22001177––22001188..  TTééll





Santanderben, a világkupa versenyen nagyszerûen
kezdett (18., 22., 14., 14.), ezzel a 17. a rangos mezônyben.
A következô futamokban 21., illetve 19. helyen célba érve
huszadik volt az összetett listán. Ám neki ebben a mezôny-
ben még nincs olyan, hogy rossz eredmény… Már az is
nagy szám, hogy itt lehet. Feltehetôen az ellenfelek között
senkinek sincs ilyen friss érettségije. A hetedik futamban az
eddigi legjobb helyezését érte el, 11-ként futott célba, a
következôn pedig a korábbi legjobbját ismételve 14. lett.
Az utolsó versenynapon 7., majd 3.(!) helyen ért célba, és
feljött a 15. helyre! Minden elvárást – ha lehetett ilyen egy-
általán – magasan túlteljesített! 19 évesen lenyûgözô a vi-
lágkupa versenyen elért eredménye.

A Kieler Woche következett, ahol Laser Standardben
132-en versenyeztek. Jonatán egy remek harmadik hellyel
kezdett, és 12. volt a második futamban. A folytatásban is
kitûnôen vitorlázott, 9., 3., 6., 15., 7., (25.) és 5. helyeivel ép-
pen csak lemaradva a Medal Race-rôl, a 11. helyen helyen
fejezte be a versenyt. 

Aarhusban 32. és 17. hellyel kezdett, összetettben 24.,
vagyis bôven a mezôny elsô felében van. Másnap egy har-
mincadik hely után nagyon jól vitorlázott, a 8. helyen ért
célba. A következô napon a középmezônyben végzett, ez-
zel az összetettben a 27. A befejezés jobban sikerült, az
utolsó futamban az ötödik helyen ért célba, ez számára a
22. pozíciót jelentette a végelszámolásnál. 

A spliti világbajnokságon az elsô, kissé kaotikus nap
után Jonatán a 47. (14. és 20.) helyen állt. A továbbiakban
is jól versenyzett, 19., 8., 9., 9. helyeivel 38. volt a selejtezôk
után. Az Aranycsoportban folytathatta a vb-t. Az itt elért 30.,
13., (44.), 39. helyekkel 37. lett a világbajnoki mezônyben.

A barcelonai Eb-n az elsô nap után összetettben 39.
volt a futamokon elért 17. és 26. helyeivel. Másnap 12., 8.
és 9. a futamokban, és feljött a 25. helyre. A harmadik
nap az Aranycsoportban 21. és 49. lett, aminél azért jobb-
ra számított. A folytatásban 20., majd 8.(!) helyen ért cél-
ba, így feljött a 20. helyre. Befejezésként a 19 éves Vadnai
Jonatán komoly teljesítményt nyújtott, az utolsó elôtti fu-
tamon második(!) helyen ért célba, aztán 25. lett. Ezzel a
14. helyet szerezte meg az Európa-bajnokságon!

A következô állomást Japán jelentette. A világkupa
verseny elsô napja után 29., a második nap végén 34.,
újabb egy nap elteltével a 37. Ezek után megvillantotta a
tehetségét, bevállalta a lee-rajt legalsó pozícióját, jól jött
el a rajtból, és sikerrel küzdött meg az olimpiai bajnok
Tom Burtonnel. Jó sebességgel tartotta az ausztrál menôt,
és megnyerte a futamot. Aki olimpiai osztályban, a világ
legjobb versenyzôjét egy világkupa versenyen – ha csak
egyetlen futamban is – legyôzi, annak ez egy életre szóló,
meghatározó élmény (lehet). 

Szintén Japánban, az Enoshima Olympic Weeken 23.
helyet ért el. 

Interjú: Vadnai Jonatán
– Az U21 Eb-t Franciaországban, Douarnenez-ben ren-
dezték. Jó szélben tíz futamot nyomtunk. Szeretem az
erôsebb szelet, és a nagyobb hullámokat, de ezeket a na-
gyon hosszúkat – ha tetején húsz, a hullámvölgyben vi-
szont csak tízcsomós a szél – kevésbé, abban nehéz verse-
nyezni. Négyen végig egy-két ponton beül voltunk, a ver-

Vadnai Jonatán és Péter – Laser U21 Eb, Douarnenez, Franciaország 

Vadnai Jonatán – Aarhus
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seny az utolsó futamon dôlt el, a végeredményt az utolsó
egymás elleni eredményünk jelentette. Joel Rodriguez gyô-
zött, én lettem a második, Daniel Whiteley a harmadik. 

– Belgiumban, Nieuwpoortban az U21-es vb-n az el-
sô négy napon a selejtezôk alatt egyetlen futamban sem
voltam egy csoportban a spanyol sráccal, ráadásul Rodri-
guez végig a könnyebb csoportban volt, ô kényelmesen
ment, én pedig küzdöttem az angolokkal. A döntôben hi-
ába végeztem minden futamban a gyôztes Rodriguez elôtt,
pontegyenlôséggel második lettem. 

– A felnôtt és az U21 között nagy a szakadék? 
– A felnôtt világbajnoki mezôny utolsó harmada U21-

ben az elsô lenne. Négyen voltunk talán U21-esek az
Aranycsoportban a felnôtt vb-n. 

– Santanderben a világkupán (15. hely) és Kielben
(11.) is jól vitorláztam, majd a felnôtt vb következett
Splitben, ahol szinte otthon vagyunk, jól ismertük már ezt
a helyet. És ez nagyon fontos. Ezért is kell minél többet
Enoshimában vitorláznia annak, aki az olimpián indulhat.
A vb-n is volt egy jó napom, amikor befújt a szél (20–25
csomó) három futamban is az elsô tízben végeztem. Ké-
sôbb többször is hibáztam. Rossz taktikai, stratégiai dön-
téseket hoztam. Valószínûleg kevés a tapasztalatom. 

– Az Eb-n 14. lettem. Szerintem ez egy jó felnôtt
eredmény. Hogy itt van-e a helyem? Az Eb-n itt volt. Volt
tíz vagy tizenegy futam, a verseny második felében kifújt,
a frissebb szélben sokkal magabiztosabb voltam. Ilyenkor
nagyon jó a sebességem, és jobb döntéseket hozok. Gyen-
ge szélben viszont többször betlizek. A sebességem akkor
is jó, de a sok rutinos róka között kevés a tapasztalatom.
De fejlôdöm… panaszra nincs okom. 

– Hogyan tovább?
– Edzôtáborral kezdünk Splitben még karácsony

elôtt. 2018 januárjában, Miamiban világkupa következik.
Utána három hetet Cipruson horvát, ciprusi és orosz csa-
patokkal tréningezünk. Jozo Jakelic-csel dolgozunk, oda
már édesapánk is jön velünk. 

– Hozzá tud ô még szólni? Vagy ô is fejlôdik? 
– Ezt minden alkalommal megkérdezed… Igen, na-

gyon sokat segít, és jókat mond. Ahhoz, hogy kvalifikáci-
ós szintet érjünk el Aarusban, feltétlenül szükség van rá.

– Sanszos?
– Igen. Sajnos csökkent a helyek száma, elsô körben ti-

zennégyet osztanak ki. Az nagyon kevés. Viszont ketten
vagyunk, ez sokat segít. Ha egyikünknek nem jön össze, a
másiknak sikerülhet. Sok olyan nemzet van, akiknek egy
versenyzôjük próbálkozik. 

– A feltételek adottak? Ezt is mindig megkérdezem.
– Minden adott. Ez kizárólag rajtunk múlik. És tök

mindegy, hogy melyikünknek sikerül, csak sikerüljön. 
Gyapjas testvérek

Balázs és Zsombor Balatonfûzfôn, a Nitrokémia Vitorlás
Klubban kezdtek versenyszerûen vitorlázni, majd 2009-tôl
a BYC-ben folytatták, és 2014-tôl Balatonföldváron a Spar-
tacus Vitorlás Egyletben versenyeznek, ahol Majthényi
Szabolcs az edzôjük. Mindketten sokszoros magyar bajno-
kok, és amióta együtt, egy hajóban versenyeznek fantasz-
tikusan javulnak az eredményeik. Céljuk kijutni a tokiói
olimpiára, és ott eredményesen szerepelni. 

Vadnai Jonatán – Európa-bajnokság, Barcelona

Vadnai Jonatán – U21 vb, Nieuwpoort, Belgium

Gyapjas Zsombor és Balázs



Olaszországban, Imperiában edzôtáboroztak, és egy
felkészülési versenyen vettek részt. Mallorcán folytatták a
edzéseket, és szerepeltek a Training Camps Trophyn.
Majd ugyanitt, a Trofeo Princesa Sofián a 25. helyen vé-
geztek a nagyon erôs mezônyben. 

Monacóban az Európa-bajnokság elsô napja után Ba-
lázs és Zsombor 5., 17. és 18. helyeikkel az összetett ver-
seny 27. helyén álltak. A folytatásban 10., 3. helyen értek
célba, amivel bekerültek az Aranycsoportba, amire bô két
évtizede nem volt példa a magyar vitorlássportban. Itt
15., 22., 21., 22. helyezésekkel elôbbre kerültek, végered-
ményben a 24-ek lettek, így tíz hellyel végeztek elôrébb,
mint a 2016-os Eb-n. 

Thesszalonikiben a világbajnokságon a selejtezôfu-
tamok után 25. helyen kerültek az Aranycsoportba, ahol
13., 19., 22., 27., 29., 25. helyezésekkel folytatták, ezzel
összesítésben a 22. helyet szerezték meg, amely a nemze-
tek közötti versenyben a 14-et jelentette. Ez pedig – ha
idén az aarhusi kvalifikációs vb-n sikerül megismételni –
olimpiai kvótát jelent! 

A 470 Junior Európa-bajnokságon a Garda-tavon, Ri-
vában 17 nemzet 55 párosa versenyzett. A Gyapjas testvé-
rek jól kezdtek, megnyerték az elsô futamot! A második
futam gyengébben sikerült, a 15. helyen értek célba, így
a 11. helyen álltak az összetett listán. Másnap 2. és 10. he-
lyen célba érve, az ötödik helyre jöttek fel az összetettben,
majd egy helyet elôbbre lépve, negyediknek kerültek a
Medal Race-be, és hatodikként értek célba, ezzel marad-
tak a negyedik helyen. Az eredmény megítélésekor figye-
lembe kell venni, hogy a nemzetközi szövetség a junior
korhatárt 23 évre emelte, így sok olyan versenyzô vitorlá-
zik, aki a felnôtt mezônyben is a menôk közé tartozik. 

Japánban, az olimpia helyszínén Enoshimában, a ju-
nior U23-as világbajnokságon nyolcadik és tizedik hellyel
kezdtek. A második versenynapon rendkívül szoros küzde-
lemben tartották a helyüket, 14. és 10. helyükkel a 11-ek.
A harmadik napon 3. és 13. helyeken értek célba, ezzel hét
futam után a legjobb tízben vannak, 9. helyen várják a
folytatást. Másnap egyetlen futamot rendeztek, amely 15-
20 csomós szélben kezdôdött, ám olykor 30 csomó fölé
erôsödött, különleges hullámzással. A mezôny második
fele »túlélô üzemmódban« próbálta teljesíteni a pályát. Ez
mindössze 21 kettôsnek sikerült. Gyapjas Balázs és Zsom-
bor, akik ebben a mezônyben izmosak, de nem nehezek,
ilyen extrém körülmények között némi hátrányban van-
nak a legjobbakhoz képest. Mégis nagyszerûen helytállva
ismét a 13. helyen értek célba, így összetettben továbbra
is a kilencedik helyen állnak. A folytatásban sem volt sze-
rencséjük az idôjárással. Számukra hátrányos a hat Beau-
fortnál erôsebb szél, ahol a srácok súlya alapvetôen meg-
határozza a sebességet. Márpedig az utolsó két verseny-
napon éppen ilyen fújt, extrém, szokatlan, kétirányú hul-
lámzással. Két futamot rendeztek, Balázsék mindkét futa-
mon 12. helyen értek célba, ez egyetlen ponttal, de kevés-
nek bizonyult az Éremfutamba kerüléshez, 11. helyen zár-
ták a junior vb-t. 

Japánban, Gamagoriban világkupa versenyen jól kezd-
tek, 7. és 13. helyekkel az elsô nap után 10-ek voltak az ösz-
szetett listán. A késôbbiekben azonban nem tudták megis-

Gyapjas Balázs

Gyapjas testvérek

Gyapjasék egyre elôrébb a nemzetközi mezônyben…

Majthényi Szabolcs, Gyapjas Zsombor és Balázs
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mételni az elsô napon nyújtott teljesítményüket, 14., 16.,
18., 9. és 17. helyezésekkel 15-ek voltak a végelszámoláskor. 

Az Enoshima Olympic Weeken egy kitûnô ötödik he-
lyet is elérve a 17. helyen végeztek. 

Augusztusban a 470-es junior Európa-bajnokságon, a
Garda-tavon szerepeltek, ahol a negyedik helyen végeztek. 

Az enoshimai korosztályos világbajnokság után egy
hónappal szintén Japánban, az új Világkupa szezon elsô
versenyén vitorláztak.

Palamos-ban a 42. Christmas Race-en ötödikek lettek
az Éremfutamban, és az értékes negyedik helyen fejezték
be a versenyt.

Gyapjas testvérek felkészülését – a Repülô Hollandi
osztályban tizenkétszeres világbajnok és ötszörös Európa-
bajnok – Majthényi Szabolcs irányítja, míg külföldön java-
részt olasz edzôkkel dolgoznak. Kezdetben az egyesüle-
tük, az utóbbi idôben pedig a Magyar Vitorlás Szövetség is
a kiemelten támogatott versenyzôk között tartja számon
ôket, és segíti a felkészülésüket. 2017-ben egy újonnan be-
szerzett ausztrál Mackay hajóval és egy Superspars árbóc-
cal a sebességük jelentôsen javult, ami az eredményeikben
is megmutatkozik. A korukat is figyelembe véve gyors fej-
lôdési tempójuk különösen bíztató.

Majthényi Szabolcs a következôkkel egészítette ki a
fentieket: „Az idény nagy részén még a régi hajóval és ru-
dazattal vitorláztak (Eb, japán versenyek), így frissebb szél-
ben jelentôs sebességhátrányban voltak. Sajnos – logiszti-
kai okokból – a 2018-as Miamiban sorra kerülô világkupa
versenyen is ez lesz velük. A felnôtt vb-n és a junior Eb-n
már az új hajóval mentek, ami javította a teljesítményüket.”

Virág Flóra
Róla kevesebb szó esik, mint amit megérdemelne… Igazán
nem tudom az okát, talán az lehet a szerkesztô mentsége,
hogy mostanában neki nem voltak kiemelkedô eredmé-
nyei. Ezen persze nem kell csodálkozni, mert az új hajóban,
merôben más felállásban versenyez mint korábban, hiszen
Laserrôl váltott a kétszemélyes katamaránra. Nem kell ma-
gyarázni, hogy a két hajó azért közel sem ugyanaz… Nac-
ra 17 osztályban versenyez, amely egy ideje Mix Multihull
néven szerepel a Wold Sailingnél. Ez az osztály a verseny-
zôk tekintetében vegyes, egy férfi és egy nô alkot csapatot.
Ráadásul nehezen talál elkötelezett legénységet, az utób-
bi két évben több alkalommal is cserélôdtek a mancsaftjai.
Jelenleg és remélhetôen véglegesen – vagy legalábbis
hosszú távon – Molnár Dáviddal versenyez. Flóra is az olim-
piára készül. Lépésrôl lépésre fejlôdött, voltak ígéretes
eredményei Nacrában is, de a legénységcserék miatt több-
ször is visszaesett a nemzetközi mezônyben. 

2017-ben egyesületet váltott, a Balatoni Yacht Clubba
igazolt. Munkáját – többek között – Arató Richárd is segí-
ti, akivel még laseres korában ért el sikereket: 2013-ban a
korosztályában (U18) nyolcadik helyen végzett a világbaj-
nokságon. Miután hajóosztályt cserélt, SL 16 katamarában
Gecse Balázzsal 2014-ben hatodik volt az ISAF Youth
Worlds regattán. A következô évben a dániai Aarhusban,
a Nacra 17 világbajnokságon szerepelt, és ért el kilencedik
helyet a juniorok között. 2017 elején Virág Flóra és Janko-
vics Gábor az olimpiai vegyespáros katamarán osztályban,
a Nacra 17-ben futamot nyert Palma de Mallorcán.

Gyapjas testvérek

Virág Flóra és Molnár Dávid



J24 Európa-bajnokság, Balatonfüred

Fotó: Szántó Áron
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Egyre többen vannak, akik nem vállalják az olimpiai osztályok felkészülési követelményeit, esetleg szimp-
lán kiöregedtek, de ugyanakkor szeretnek magas színvonalon, erôs mezônyben versenyezni. Ôk azok, akik
sokszor kiemelkedô eredményeket érnek el itthon, vagy szerte a világban. Talán ôk szórakoznak a legjob-
ban… Sok esetben jobban, mint az olimpikonok. 

FF EE LL NN ÔÔ TT TT EE KK   

NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  KKIITTEEKKIINNTTÉÉSS



A nyolcvanas évek elején Gál Józseffel a földkerülésre
alkalmas kivitelben megépítette a 31 lábas Szent Jupátot,
miközben a kor elismert vitorlázói között is bôven akadtak
a vállalkozásuk sikerének még a lehetôségét is vitató ha-
jósok. A székesfehérvári Köfém üzemben jórészt önmaga
által épített elsô hatvanlábasa még inkább úttörô vállalko-
zás volt. Az Alba Regiával bebizonyította, mindenkinek
megmutatta, hogy a lehetôségeink mennyire túlszárnyalha-
tók, és a fejlôdés fô mozgató ereje az akarat. A következô,
a Budapest is jól sikerült, csak balszerencsés hajó volt.

Aztán a Balatonon elindította a TBS Kupa egyszemé-
lyes szólóvitorlás tókerülô versenyt nyolcméteres, szabad
tervezésû hajóknak meghirdetve. Nem titkolt szándéka
volt elérni, hogy erre a versenyre a magyar vitorlázók, ter-
vezôk és hajóépítôk összefogásával új, különleges, kreatív
vitorlások épüljenek. Amikor pedig az érintettek még nem
igazán mozdultak, megtervezett és építtetett egy nyolc-
méterest, amellyel maga is részt vett a szólóvitorlás tóke-
rülôn. Végre aztán azon a versenyen is megjelentek új,
speciálisan arra a kihívásra fejlesztett nyolcméteresek.

Ahogy a Kékszalag elnyerésének vágya évtizedek óta
hajtja a vitorlázókat, ösztönzi a hajóépítôket a fejlesztés-
re, ugyanúgy a maga területén hasonló a hatása a TBS
Nagydíjnak és a Kenese–Keszthely Szóló versenynek.

Aztán két évtizedes szünet, az óceáni versenyzéstôl
való visszavonultság után, olyan életkorban, amikor sok
embernek a gondolatait már csak a nyugdíjas évek foglal-
koztatják, ô újra belevágott és kiverekedte, létrehozta,
megteremtette a Spirit of Hungaryt, és ismét vízre szállt.

Közel négy évtizede harsogja az arcunkba vitorlázók-
nak és nem-vitorlázóknak, hogy Lehetséges és Megvaló-
sítható. Hogy nem ülni és várni, hanem tenni kell!

Ez már nem csak vitorlás karrier. Ezt úgy hívják, hogy
életmû…

Majthényi Szabolcs – Domokos András
Tizenkettô gombócból is sok – szokták mondani. És vb
címbôl? Egy halandó számára felfoghatatlan. Ebben a
rangsorban a magyar sportolók közül összesen ketten áll-
nak elôttük: Kovács Katalin kajakozó 31, míg Barna Viktor
asztaliteniszezô 22 vb-címmel büszkélkedhet. Persze nekik
»könnyû« volt a világelsôségeket halmozni, ôk ugyanis egy
évben jó néhány gyôzelmet szereztek, míg a tabella harma-
dik helyén, 12 világelsôséggel álló Majthényi–Domokos pá-
ros Repülô Hollandiban évente legfeljebb egyet gyûjthe-
tett. Ôket Balczó András öttusázó és Savanya Norbert úszó
követi tíz-tíz világbajnoki arannyal. Csányi Béla tekézô, va-
lamint Gerevich Aladár és Kovács Pál vívók kilenc-kilenc vi-
lágbajnoki címmel írtak történelmet. A felsoroltak közül
csak Majthényiék aktívak, a többiek visszavonultak. Sok kö-
vetôjük biztos nem akad, mert manapság egy sportolói
karrier általában jóval rövidebb, mint a múlt században volt. 

A 2017-es világbajnokságot Olaszországban, a toszká-
nai Follonicai-öbölben, rekordlétszámú mezôny, 16 nemzet
102 páros részvételével rendezték. A selejtezôk hat futama
után, három futamgyôzelemmel, két második és egy har-
madik helyezéssel, mindössze egy pont hátránnyal kezdték
a döntô szakaszt. A verseny továbbiakban is szoros marad,
de az utolsó futamban alaposan megléptek a másodiktól
is, így jelentôs elônnyel gyôztek. Ez a volt a 12. 
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Fa Nándor – Vendée Globe
Fa Nándor 2017. február 8-án célba érve, 93 nap 22 óra 52 perc és
9 másodperc alatt teljesítette a Vendée Globe távját, azaz 27 850
tengeri mérföldet, vagyis 51 578 kilométert hajózott, óránként 12,35
csomós (22,87 km/óra) átlagsebességgel. 

A Spirit of Hungary, Nándi harmadik földkerülô hajója a Szent
Jupát és az Alba Regia után. Csak a Budapesttel nem járta meg a
déli óceánokat. A Barcelona World Race-en Conrad Colmannel ket-
tesben átélt apró kudarcok és nehézségek után, élete harmadik
Vendée Globe-ján. 

Hatvan éves múlt, mikor megtanulta – de milyen jól megtanul-
ta – a földkerülôn való jó szerepléshez napjainkban szükséges mo-
dern versenystílust, a naponta többször frissített idôjárás-elôrejelzé-
seken alapuló meteotaktika számítógépes útvonaltervezéssel töké-
letesített alkalmazását, és magasan az elvárások felett teljesített. Az
elrajtolt 29 versenyzô közül az egyik leghiggadtabb és legokosabb
döntéseket hozó skippernek bizonyulva, a Spirit of Hungarynél po-
tenciálisan nagyobb sebességû hajókat is megelôzve futhatott be a
szenzációs nyolcadik helyen.

Eredményeiben az is nagy szerepet játszik, hogy hajói tervezé-
sében és megépítésében mindig is oroszlánrészt vállalt, ezért job-
ban ismeri a hajóját, mint ellenfelei a magukét. Versenyképes
IMOCA 60-as tervezésére és építésére a világon csak nagyon kevés
országban vállalkozhatnak sikerrel, és ez a hajó bebizonyította, hogy
a mi kis tenger nélküli országunk szakemberei erre képesek.

Amit a Spirit of Hungaryn Nándi nem saját kezûleg épített vagy
készített, még annak megvalósíthatóságában is szerepet játszott
mindazzal, amiket vitorlás karrierje során tett.

Fa Nándor a Vendée Globe céljában – 2017

Fa Nándor 
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mot teljesítettek a résztvevôk. Az elsô nap végén Bakóczyék hetedik
és második helyeikkel összetettben a másodikak. Nem változott a
sorrend az élmezônyben másnap az egyetlen lebonyolított futam
után sem, ezen a harmadik helyen értek célba, és megerôsítették
összetettben a második helyüket. Az utolsó nap két gyengeszeles
futammal fejezôdött be a verseny. Bakóczyéknak nem volt könnyû
dolguk az olykor kiszámíthatatlanul viselkedô gyenge szélben. Az el-
sô futamon csak a 12. helyen értek célba, de végül egy nagyszerû fu-
tamgyôzelemmel az összetettben elsô helyen végeztek.

A Spartacus VE vitorlázóiból álló FGF Sailing Team – Bakóczy
Róbert, Rozsnyay Domonkos, Takácsy Levente, Takácsy Kristóf és
Buza Bence – a 2017-es Melges 24 European Sailing Series utolsó
két versenyét megnyerve, második helyen végzett az összesen 19
nemzet 90 hajóját felvonultató éves sorozatban. 

Csoltó Ákos csapata – változó felállásban: Tomai Balázs, Pesti
Gábor, Weöres Botond, Szigeti Maxim és Berecz Zsombor – az ötö-
dik helyen zárta az évet a Seven Five Nine nevû hajóval. 

Interjú: Bakóczy Róbert 
– Nyáron munkahelyet váltottál, milyen az élet az északi parton?
– Nagyon élvezem ezt az új kihívást. Korábban laseres csapat-

tal dolgoztam, ami teljesen másfajta gondolkodást igényelt. Most
pedig kicsikkel foglalkozom, elsô és másodéves optimisteseket
edzek. Fiatal klubról beszélünk, 2017 volt az elsô év, amikor ifjúsá-
gi oktatás zajlott a Balatoni Yacht Clubban. Itt korábbi edzômmel
és jó barátommal, Arató Ricsivel kollégák vagyunk. Ez, a közös
munka már régi tervünk volt. A klubban alapvetôen régi versenytár-
saimmal és barátaimmal dolgozunk, úgyhogy a hangulat tényleg
nagyon családias.

FGF Sailing Team
Melges 24 EK, Portoroz, Horvátország, április. A földvári fi-
atalok – Bakóczy Róbert, Rozsnyay Domonkos, Takácsy
Levente, Buza Bence és Takácsy Kristóf – egyre javuló tel-
jesítménnyel 15 nemzet 33 hajója között azonos pont-
számmal a harmadik helyen végeztek az Európa Kupa so-
rozat elsô versenyén. 

Melges 24 EK, Riva, Olaszország, május. A második EK
versenyen, a Garda-tavon 13 nemzet 37 hajója rajtolt az el-
sô futamon, amelyen negyedik helyen ért célba az FGF
Sailing Team. A második nap jó gardai szélben három fu-
tamot teljesíthetett a mezôny. A földvári csapat javuló tel-
jesítménnyel, 8., 3. és 2. helyezésekkel az összetett ver-
senyben a harmadik helyre lépett elôre. A folytatásban is
remekül vitorláztak, és az elôzô EK fordulóhoz hasonlóan
Rivából is bronzéremmel térhettek haza.

Melges 24 vb, Helsinki, Finnország, július. A verseny-
vezetô Fluck Bence nehéz feladattal kellett megbirkózzon,
mert nagyon gyenge, forgolódó szélben kezdôdött a ver-
seny. Parádésan kezdett a jubileumi, 20. Melges 24 világ-
bajnokságon az FGF Sailing Team, második helyen értek
célba a 15 nemzet 59 hajója között. Csak sokadik próbál-
kozásra, délután kezdôdött a második futam. A szél sajnos
nem csak a rendezôknek okozott fejfájást, hanem Bakó-
czyéknak is. Sok rajtkísérlet után, feketelobogós indításkor
korán rajtoltak, így egy BFD csúfítja az eredménylistájukat.
Másnap gyökeresen megváltozott az idôjárás, egyenletes,
kifújt 15 csomós szél érkezett, így három ragyogó futam-
mal folytatódott a vb. Az FGF Sailing Team 9., 12. és 3. he-
lyen végeztek, és elôrejöttek a 12. helyre. A harmadik nap
a zuhogó esô és instabil szél miatt két órás halasztás után
hajózott ki a mezôny. Két futamot bonyolított le a rendezô-
ség a vártnál gyengébb szélben. Bakóczyék egy remek
negyedik hellyel elôre ugrottak az összetett listán, ám a kö-
vetkezô futamban egy szélfordulóval felbillent a pálya, és
a jobb oldalon az élmezôny több hajója reménytelen hely-
zetbe került. Sajnos a mieink 46-ként futottak be, ezzel a 9.
helyen állnak. Másnap az FGF Sailing Team egyenletesen
jó menetekkel (4., 5., 9.) az összetett listán feljött a 6. hely-
re! Végül magyar futamgyôzelemmel zárult a Melges 24 vi-
lágbajnokság. Bakóczyék végig nagyszerûen versenyez-
tek, kilenc futamban is az élmezônyben végeztek, de egy
feketelobogós rajtnál kizárták ôket, illetve a hetedik fu-
tamban egy nagy szélforduló miatt kerültek vert helyzetbe,
és mivel egy kiesôt számoltak, így nem kerültek feljebb az
eredménylistán. 

Melges 24, EK, Medemblik, Hollandia, 2017. szep-
tember. Az elsô nap mindhárom futamot megnyerte az
FGF Sailing Team. A másodikban különösen nagy elôny-
nyel gyôztek. Másnap is jól vitorláztak, két 2. és egy 3. he-
lyet értek el. Mindhárom futamon más-más hajó ért elsô-
ként célba, így hat futam után hét ponttal állnak az élen.
A záró napon újabb futamgyôzelmekkel biztosították be
elsô helyüket. Ezek mellé egy második került az ered-
ménylistára. A kilencbôl öt futamot megnyerve gyôztek. 

Melges 24 EK, Luino, Olaszország, 2017. október. Az
FGF Sailing Team nyerte az elsô futamot az Európa Kupa
idei záró eseményén, ahol nyolc nemzet 25 csapata ver-
senyzett. Majd a 10–12 csomós szélben további két futa-

Majthényi–Domokos: az elsô vb címek egyike

Majthényi Szabolcs – Domokos András



– A Balatoni Yacht Clubban megvannak az fejlôdéshez
szükséges körülmények?

– Úgy gondolom, igen. Minden feltétel biztosított ah-
hoz, hogy a gyerekek megfelelôen fejlôdjenek. 

– A kishajós karriered után most a nagyhajósat építed…
– Az akkori körülmények nem tették lehetôvé, hogy

tovább folytassam Laserben az olimpiai felkészülést. Ami-
kor abbahagytam a Lasert, Rozsnyay Kálmán, az egyik
legjobb barátom édesapja azt mondta, nehogy abba hagy-
juk a vitorlázást. Ezért vásárolt egy használt Melges 24-
est. Öten versenyeztünk, én voltam a legidôsebb. A fiata-
lokból álló csapat nagy lendülettel csapott bele ebbe az
egészbe. Tanultunk, futamról futamra más állítással men-
tünk, jegyzeteltük melyik a leggyorsabb, hogyan viselkedik
a hajó. Többféleképpen vitorláztuk meg a hajót, mint a
többiek, és toltuk bele a kilométert. Így kezdôdött. Meg-
tanultuk kezelni a hajót, és két évvel késôbb, mikor már
úgy éreztük, hogy a hajó minôsége akadályoz abban, hogy
komolyabb eredményeket elérjünk, akkor kaptunk egy
nem új, de igen jó hajót, amitôl gyorsak lettünk. Ezúton
is köszönöm Kálmánnak, sose tudunk elég hálásak lenni
neki. Azóta is segíti a csapatot. 

– Jó lóra tett, egyre jobbak az eredményeitek.
– Folyamatosan és egyre gyorsabban fejlôdünk. Idén

az Európa Kupán másodikak voltunk. Sajnos nem indul-
tunk Svédországban, mert irracionálisan drága volt, ez
nem fért bele a büdzsébe. Ha ott vagyunk, akár nyerhet-
tünk volna összetettben, de boldogok vagyunk a második
hellyel is. Hat állomása van az Európa Kupának, ötre volt
pénzünk, a hatodikra nem. Úgy voltunk vele, hogy csak
azért, hogy egy aranyszínû csilinget kapjunk a végén, nem
éri meg kidobni két és fél millió forintot. Ehelyett elkezd-
tük foglalkozni a J24 Eb-vel… Beszéltünk róla, hogy mi
lenne, ha elindulnánk. Itt volt egy Európa-bajnokság, nem
kellett utazni, és osztályban versenyezhettünk. Végül ösz-
szejött, és jól sült el. Év elején kezdtük komolyan tervez-
getni. Eljutottunk Gál Palihoz, akitôl béreltünk egy hajót.
Nem egy új darabot, de egy jó hajót. Azért volt vele meló.
Algagátló volt az alján. Kézzel csiszoltuk le, amivel az öt
edzésnapból három ment. Ebbôl állt a felkészülésünk. Az
Eb alatt minden nap mostuk a hajó alját. 

– Hogyan tovább?
– A J24-es egy szép kaland volt, a jövô a Melges. A leg-

fontosabb viszont a munka, mert nagyon motivál, a ki-
csikkel, együtt fejlôdünk, jó felé halad a csapat. Minden jó,
nagyon jó évünk volt, és bízom a folytatásban. 

Litkey Farkas
A Kékszalag történelem messze legeredményesebb alak-
ja, 13. alkalommal gyôzött a tókerülô versenyen. Elké-
pesztô sorozatot tudhat magáénak: elsô alkalommal 2001-
ben gyôzött, majd nyolcszor sorozatban. Egytestû hajóval
nem tudták megverni. A katamarán-korszak kezdetén – lé-
vén nem volt megfelelô kéttestû hajója – »csak« a párat-
lan években, amikor a katamaránok nem indulhattak, sike-
rült nyernie. Az utóbbi két évben azonban katamaránnal is
a dobogó tetejére állhatott. 2001 óta összesen négy alka-
lommal fordult elô, hogy másé lett a trófea!

Egy ideje szorgalmasan gyûjti Solingban az Európa- és
világbajnoki érmeket, 2017-ben egy-egy aranyat. Elôbb

Bakóczy Róbert

FGF Sailing Team – Melges 24 Európa Kupa, Portoroz

FGF Sailing Team – Melges 24 világbajnokság, Helsinki

J24 Eb gyôztes csapat: Bakóczy, Rozsnyay, Takácsy, Takácsy, Szigeti
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júliusban a Garda-tavon Vezér Károllyal és Weinhardt Csa-
bával 11 nemzet 37 hajója között magabiztos versenyzés-
sel fölényesen végeztek elsô helyen a kontinensviadalon,
majd szeptemberben Muidenben (Hollandia), a világbaj-
nokságon sem talált legyôzôre a csapat. Ezen a versenyen
Vezér Károly mellett Oroszlán Gábor szerepelt a hajóban.
Litkey Farkasnak ez a harmadik Soling vb elsôsége. 

Néhány nappal késôbb újra a Balatonon versenyzett,
ezúttal J24-es hajóban. A versenyt egy amerikai csapat,
Keith Whittemore kormányzásával nyerte, az Európa-baj-
nok az FGF Sailing Team, ezüstérmes a Pelle Nera – Litkey
Farkas, Alberto Forti, Paolo Cecamore, Frigyer Barbara és
Szántó Mihály.

Interjú: Litkey Farkas
– Igazán jó éved volt. Egy kivételével mindent megnyertél,
ami fontos… 

– Igen, még soha nem volt ilyen jó. 
– 13-szor gyôztél a Kékszalagon. Nem unod?
– Nem. Annyira szórakoztató a hajó, megtanultuk ke-

zelni, most éreztem igazán, hogy úgy megyünk, ahogy
egy ilyen hajóval menni kell. Jó a csapat, jó a hajó, élvez-
tük a versenyt. Azért nem volt ilyen egyszerû, visszafelé
Zánkánál az élmezônynek megállt a szél, a mögöttünk lé-
vôknek még volt, és fel is pörgött nekik, összezártunk,
néhány száz méterre voltak tôlünk. Aztán az új szél ne-
künk kedvezett, ezt leszámítva, utólag mondhatjuk, hogy
sima verseny volt. Nagyon tetszett, ahogy vitorláztunk.
Korábbiakkal ellentétben nem erôltettük, hogy egy testen
vigyük a hajót. Gäblertôl is ezt láttam, és a tapasztalat is
azt mutatta, hogy kreuzban jobban mûködik, ha mindkét
test a vízben van. Az elôzô hajóval azt gondoltam, hogy
nem tudok katamaránozni, de ezt a hajót sokkal köny-
nyebb kezelni, és nyilván a korábbival szerzett tapasztala-
tok is segítenek. Erôs szélben is biztonságban érezzük
magunkat, sokkal késôbb következik be – mondjuk tíz–ti-
zenöt helyett harminc csomós sebességnél –, mikor azt ér-
zem, hogy nem kontrollálom. Viszont a határon kell vin-
ni a a hajót erôs szélben is. Ezt tavaly gyakoroltuk, nagy
szélben tudatosan feszegettük a határokat, forszíroztuk a
nehéz helyzeteket tudatosan több vitorlát húztunk, mint
ami az adott szélben ésszerû lett volna. Nem borultunk,
de elôfordult, hogy nem rajtunk múlt. A félelmeket le kell
építeni, és azt az edzések során kell megtenni. A 2016-os
Fehér Szalagon Kaiseréket néztem, hogy viszik a hajót, és
azt gondoltam, hogy én már ehhez öreg vagyok. Ôk sok-
kal bátrabbak. Amit ôk mûvelnek, ahhoz nekem nincs
idegrendszerem, hogy felvegyem ezekkel a srácokkal a
versenyt. De ez is kialakult, az edzéseknek köszönhetôen
bátrabbak vagyunk, már mi is bírunk a határon vitorlázni.
Ehhez persze az is kell, hogy 2001 óta, évente minimum
harminc napot edzünk a Kékszalagra. 

– A katamarán és az egytestû vitorlázás hogy fér meg a
fejedben? Nem nagyon más a kettô?

– Egyre jobban. Számomra az egytestû ma már pálya-
versenyt jelent, ami cirka egy, esetleg egy bô óra, és a gyors
katamaránnal mondjuk a Fehér Szalag ötven perc, ezért a
stratégia is hasonló… Ha pályán rossznak néz ki az oldal
amit választottál, átállsz a másikra. Katamaránnal ha úgy
tûnik, hogy nem jó az északi part – nem nagyobb veszte-

Vezér Károly, Litkey Farkas és Weinhardt Csaba – Európa-bajnokság, Garda

Oroszlán Gábor, Vezér Károly és Litkey Farkas – világbajnokság, Muiden



séggel, mint egy egytestûvel a pályaversenyen – lemész a
délire. Pillanat alatt ott vagy, ezért a játék részletei nagyban
hasonlítanak a pályaversenyzéshez. A keleti medence tel-
jesítése taktikailag a pályaverseny elsô cirkáló szakaszá-
hoz hasonlít, sôt annál egyszerûbb is, mert gyakorlatilag
csak a széllel kell foglalkozni, a mezônytaktika az eltérô ha-
jók miatt tulajdonképpen érdektelen. Mindig magad vagy
a mérce, a többiekkel nem szabad és nem is lehet foglal-
kozni, mert más tempóban és minden irányba más szögön
mennek. A nagy döntések elôtt persze tájékozódunk arról,
ki merre jár. A hajóvezetés jelentôsen eltérô az egy- és a
többtestû hajók között. Ezt meg kell szokni. A kis sebes-
ség jóval több taktikai elemet kínál, míg a katamaránnál a
sebesség a döntô, és a beidegzôdések miatt nehéz nem re-
agálni mondjuk egy kisebb lepörgésre. 

– A Soling sima ügy volt?
– Hát közel sem. Az Eb-n éreztem, hogy rég ültünk

Solingban, olyannyira, hogy Füli [Vezér Károly – a szerk.]
kihagyta a 2016-os szezont. Ezt leginkább a rajtoknál vet-
tem észre magamon. Amit korábban is tudtam, de elfelej-
tettem, hogy kis fockal nem lehet alulról felmenni, mint a
J24-esben, ezért rendre beragadtunk. Sikerült gyôznünk,
de alapvetôen azért mentünk az Eb-re, hogy felkészüljünk
a világbajnokságra. Ez sikerült is, a vb-n már jobban vitor-
láztam. Erôs mezôny volt, az elsô futamban ránk is ijesz-
tett egy finn srác, Ekki Heinonen nagy fölénnyel gyôzött.
Késôbb viszont eltûnt, csak a verseny második felében vol-
tak újra jó futamai. A következô futamon másodiknak ér-
tünk célba, majd ismét, így a keresztbeverések miatt to-
ronymagasan vezettünk. Másnap adódtak problémáink,
nem is mentünk jól, de az ellenfeleinket kontrolálva vitor-
láztunk, csak a mezônyben nem jó helyen, 13. és 9. befu-
tónk volt. A brazil Nelson Ilha két elsô hellyel nagyon kö-
zel került hozzánk. A továbbiakban óvatosnak kellett len-
nünk, mert egy kiesôvel számolták a végeredményt, és az
nekünk már meg volt… Ezért konzervatívan versenyez-
tünk, de – vagy épp ezért – nagyon erôsek voltunk, és el-
sôsorban a brazilra figyelve tovább növeltük az elônyünket.
Az utolsó nap kivittek minket, de futamot nem sikerült
rendezni. Az Eb után sikerült ismét gyôznünk. 

– Mesélj a J24-es Eb-rôl!
– Ragyogó verseny volt. Egy héten keresztül ilyen jó

szélre nem is emlékszem a Balatonon. Ez a magyaroknak
kedvezett, mi technikailag ebben a kifújt középszélben jól
vitorlázunk. Ami viszont nagyon bánt, hogy nem a Rau-
schenberger csapat gyôzött. A verseny felénél az látszott,
hogy négy magyar csapat is erôs, de közülünk messze ki-
emelkedett a Raus-féle társaság. Olyan formában voltak,
hogy egyszerûen nem lehetett velük mit kezdeni. A rende-
zônek ezt tudnia kellett, és amikor egy általános visszahí-
vásnál három hajót sikerül leolvasni, akkor abban az otthon
kirobbanó formában versenyzô hajó ne legyen benne. Jár-
tam külföldi versenyen épp eleget ahhoz, hogy elmondhas-
sam: ilyen sehol sem fordulhat elô… Ilyet nem lehet csinál-
ni! Rettenetesen bántott, nagyon haragudtam. A folytatást
– Rausék következô futamból történt kizárását – nem le-
het és nem is kívánom minôsíteni. Ma is keserû a szám íze.
Ettôl eltekintve – ha ez egyáltalán lehetséges – azt látom,
hogy idehaza nagyon komoly tudás halmozódott fel, úgy

Oroszlán Gábor, Vezér Károly és Litkey Farkas – világbajnokság, Muiden

Litkeyék – világbajnokság, Muiden

Festipay – Litkey Farkas 13. Kékszalag-gyôzelme 

Asso99 magyar bajnok: Lepp, Litkey, Müller, Tóth, Glódi 
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stratégiai, taktikai és technikai téren is. Bakóczyék, Tomai-
ék, Sallaiék és mi is ellenfeleik voltunk az Eb-n az élme-
nôknek, hiszen az elsô ötben négy magyar hajó volt. Rau-
schenberger Miklós és a csapata pedig messze kimagaslott
a mezônybôl. 

Devoti One Gold Cup
Május végén a Balatonfüredi Yacht Club és a Magyar D-
One Vitorlás Sportegyesület rendezte a Devoti One Gold
Cupot, az osztály nem hivatalos világbajnokságát. A négy-
napos regattán öt ország húsz versenyzôje között öt ma-
gyarnak is drukkolhattunk, többek között a regnáló Euró-
pa-bajnok Tomai Balázsnak és az Európa-bajnoki harmadik
helyezett Szamódy Tamásnak. A magyarokon kívül brit,
cseh, lengyel és osztrák versenyzôk álltak rajthoz.

Az elsô nap, a megnyitót követôen a 11 órára terve-
zett futam halasztással kezdôdött. A változó szélviszonyok
többeket is parton maradásra kényszeríttettek, ôk jobb-
nak látták a BYC erkélyrôl figyelni a versenytársak harcát
az elemekkel. Az elsô ötven perces futamban kilenc hajó-
nak sikerült befutnia a sokszor húszcsomós, pöffös szél-
ben. A rendezôknek sok munkája akadt a hajók mentésé-
vel. A következô futamot hosszabb várakozás elôzte meg,
és 13 hajó fejezte be a 45 perces futamot.

Második nap a reggeli erôs szél miatt egy órát halasz-
tott a rendezô, Fluck Bence. Délben 13–16 csomós, forgo-
lódó szélben folytatódott a verseny. Élménydús, fürdôzé-
sekkel teli két napon vannak túl a Gold Cup versenyzôi. A
harmadik futamban ismét a tavalyi Európa-bajnok Tomai
Balázs utasított maga mögé mindenkit, a második helyen
az angol Chris Sallis érkezett, míg a harmadik helyen Sza-
módy Tamás végzett. A következôn a 12–13 csomós szél-
ben a húszcsomós ráfújások nehezítették a versenyzôk dol-
gát. Ezúttal is remekelt Tomai Balázs és Szamódy Tamás,
akik az élen egymást követve szelték át a célvonalat. Har-
madik lett a brit Martin Browne.

A következô nap változékony idôjárási viszonyok kö-
zött három futamra került sor, pedig a szél nem volt stabil-
nak mondható. Parti halasztást követôen 5-6 csomós dé-
li szélben vette kezdetét az ötödik futam. A leálló szél mi-
att a versenyrendezô a pálya rövidítése mellett döntött,
majd a hatodik futamot másfél órás vízi halasztást követô-
en, élénkülô északnyugati szélben lehetett elindítani. A
hetedik futam változó északi szélben zajlott.

Az eddigiek alapján, egy kiesôvel Tomai Balázs négy
ponttal vezeti a világbajnokságot Szamódy Tamás elôtt,
akit a brit Giles Chipperfield nyolc ponttal lemaradva követ.

Az utolsó nap egyetlen futamán a két listavezetô egy-
másra figyelt, így a cseh Marek Bachtík gyôzött. Ezzel ket-
tôs magyar siker született: Tomai Balázs aranyérmes, Sza-
módy Tamás második helyezett a Devoti One Gold Cupon.
A dobogó harmadik fokára a brit Giles Chipperfield állha-
tott. További magyar eredmények: 8. Gémesi Gyula, 10.
Matyasovszki Géza, 17. Rövid Levente. 

Csoltó Ákos, D-One Vitorlás Sportegyesület elnöke: –
A versenyzôk arca mindent elárul… A Balaton megmutat-
ta az igazi formáját. Csodálatos, változatos idôben volt itt
minden az elmúlt öt napban. Vihar, jégesô, majd pöffös,
forgolódó, igazi embert próbáló 25 csomós északi szél.
Késôbb 15–20 csomós kifújt szél volt némi napsütéssel.

Két magyar az élen: Tomai Balázs és Szamódy Tamás

Tomai Balázs

Szamódy Tamás

Tomai Balázs 
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Azután gyengébb, de össze vissza érkezô légmozgás és
szikrázó napsütés… A helyezéstôl függetlenül, mindenki el
volt ragadtatva a helytôl, a rendezôktôl, a klubtól. A parton
tényleg csak mosolygós embereket láttam. Az eredmé-
nyek pedig… a mi szemszögünkbôl fantasztikusak. Végül
a köszönetet mondanék a Rooster Hungarynak, az Ivanics
Csoportnak és a Balatonfüredi Yacht Clubnak. Állítom,
hogy a legjobb D-One Gold Cupot rendeztük.

Finn Gold Cup
Szeptemberben került sor az osztály világbajnokságának
számító Gold Cupra. A rendezô a Spartacus Vitorlás Egylet
kitett magáért, ragyogó verseny volt. Nemrég elég részle-
tesen – egy teljes lapszámban – beszámoltunk a 2017-es év
legnagyobb hazai vitorlás eseményérôl, kiemelten Berecz
Zsombor teljesítményérôl, így most inkább csak a rend
kedvéért említjük meg, de kiemelném a fiatalokat – Hai-
dekker Elemért, Tenke Martint és Németh Domonkost –,
akik nagyszerûen helytálltak, és mindhárman a mezôny el-
sô harmadában végeztek

J24 Európa-bajnokság
A Finn és a D-One Gold Cup mellett a legjelentôsebb ba-
latoni regatta kétségkívül a világszerte népszerû kis tôke-
súlyos One Design osztály kontinensviadala volt. Errôl is ír-
tunk már másutt, de néhány mondat erejéig külön is szól-
ni kell róla. A Balatonfüredi Yacht Club és a Magyar J24
Osztályszövetség kitûnô munkát végzett, ragyogó ver-
senyt rendeztek. 

Történt azonban két olyan eset, ami rossz emléket
hagyott nem csak az érintettekben, hanem mindenkiben.
A kiemelkedôen versenyzô Rauschenberger csapatot súj-
tották olyan döntések, amelyek miatt a biztosnak látszó
Európa-bajnoki cím helyett a negyedik szerezték meg. 

Egy: A versenyvezetô egy feketelobogós rajt során
kint látta ôket. Nyilván kint is voltak, de általános visszahí-
vás mellett – szerintem – a legjobb hazai egységet nem
szabad ezzel sújtani… A nemzetközi gyakorlatban leg-
alábbis szokatlan. Kettô: A következô futamban történtek
azonban már erôsen megkérdôjelezik a sportszerûséget is.
Történt, hogy egy felmérô(!) – aki motorosból követte az
eseményeket – szabálytalannak ítélt egy fordulójukat, ezért
óvott, amelyhez magyar kollégája asszisztált. A J24-es osz-
tály kiemelt versenyein bizonyos szabályok megsértése
esetén a hajók vállalhatnak és kaphatnak pontozásos bün-
tetést. Nem is lett volna ezzel baj, legfeljebb néhány hely-
lyel hátrébb kerülnek… Igen ám, de a felmérô nem büntet-
het, így – egy óvást követôen – nem pontozásos büntetés,
hanem kizárás a szankció. Az óvástárgyaláson nincs helye
a mérlegelésnek. Ezért – hosszas vita után – végül törölték
a futameredményüket, és így a maximális pontszámot
könyvelhették el. A nemzetközi versenybíróság döntése
ellen nem engedik a szabályok a fellebbezést. A döntést a
versenybíróság hozta, a technikai bizottság mint óvó fél
volt jelen az eljárásban. A felmérôk nem versenybírók, így
nyilván nem szükséges, hogy versenybírói képesítésük le-
gyen. A versenybíróság maga fontolta meg az ismételt
megnyitás lehetôségét, amire akkor kerülhet sor, ha a ver-
senybíróság jelentôsen tévedhetett vagy jelentôs új bizo-
nyíték kerül elô). Mivel ilyen nem történt az óvási procedú-
ra során, az ismételt megnyitás elmaradt.

Finn Gold Cup

J24 Eb második: Litkey Farkas, Forti, Ceccamore, Frigyer, Szántó

J24 Eb harmadik: Tomai, Tompa, Boros, Nagy

J24 Eb negyedik: Rauschenberger, Richter, Litkey Balmaz, Péter, Pécsváradi
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Kékszalag a legnagyobb balatoni verseny

Fotó: Szántó Áron
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A végére hagytuk a hivatalos értékeléseket, amelyek természetesen nem nélkülözhetik a szubjektív ele-
meket sem. A Magyar Vitorlás Szövetség részérôl dr. Kollár Lajos elnök és Holczhauser András fôtitkár nyi-
latkozott. Nem csak a 2017-es évrôl, hanem az elôzményekrôl és a sportág jövôjérôl is beszéltek.
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Dr. Kollár Lajos, az MVSz elnöke
– A 2017-es esztendôt az elôzô olipiai ciklus alapján lehet
értékelni. Elôzô évben volt az olimpia, ami számunkra egy ki-
emelkedô esemény, és úgy gondolom, hogy komoly szakmai
sikerként értékelhetjük. Három magyar vitorlázó is kvótát szer-
zett, és nagyszerû eredmény, hogy sportolóink részt vehettek
a nyári játékokon. Volt, aki csalódásnak élte meg, hogy Berecz
Zsombor nem ért el jobb helyezést, de az élsport ilyen… Az el-
sô 10–15 hasonló kvalitású és hasonlóan felkészült versenyzô
között nüánszok döntenek, hogy ki a legjobb, vagy ki kerül az
érmesek közé. Én azt láttam, hogy tulajdonképpen apróságon
csúszott el a dolog. Kinn voltam, láthattam, milyen mezônyben
kellett helytálljon, és elmondhatjuk: benne volt a pakliban egy
jobb szereplés. Az utóbbi években intenzíven foglalkozom a
sporttudományokkal, egy kutatóintézetet vezetek Pécsett. Azt
látom, hogy túlmenôen a versenyzô és az edzôje felkészültsé-
gén, akár a sportdietétika, akár a sportpszichológia és egy kis
szerencse milyen jelentôs szerepet játszik. 

– 2016-ban az év legfontosabb eseményén az olimpián
Berecz Zsombor 12., Érdi Mária 14. és Vadnai Benji 33. helye-
zése – szerintem – minden tekintetben siker. Nagy öröm az
MVSz és vitorlássport számára, hogy legjobbjaink tovább foly-
tatják az élsportot és készülnek Tokióra. A Magyar Vitorlás
Szövetség szerzôdéses sportoló rendszere jól mûködik, és
jelentôs – 100 millió forint értékû – eszköztámogatást is nyúj-
tottunk az öt olimpiai aspiráns egységnek. 

– Nem kívánom most részletesen felsorolni az elmúlt év
eredményeit, nyilván fôtitkár úr ezt majd megteszi, de az olim-
piát követôen is számos, kiváló eredmény született vitorlá-
zásban. Amit inkább kiemelnék, az két dolog. Az egyik, a
sportdiplomáciai sikerek. Az elmúlt idôszakban számos ran-
gos nemzetközi eseményt – vb, Eb, EK – szervezhettünk ha-
zánkban. Tavaly összesen 8-at(!), amelyeket tagszervezeteink,
szakembereink és az MVSz komoly munkája elôzött meg. Visz-
szatekintve elnökségem elsô évére Balaton Laser Worlds
2013-at említeném, a tavalyi év legfontosabb versenyei közül
pedig a Finn Gold és Silver Cupot, továbbá a J24 Eb-t emel-
ném ki, de ne feletkezzünk meg az orfûi Naviga vb-rôl sem.
Tagszervezetink közül legalább négy felkészülten és magas
színvonalon rendezi ezeket a – szakmai és turisztikai szem-
pontból – presztízs értékû eseményeket. 

– A másik, amit kiemelnék és szintén rendkívül fontos,
most indultak el azok a turisztikai pályázatok, amelyek kap-
csán olyan lehetôségek elôtt áll a magyar vitorlássport és a
Magyar Vitorlás Szövetség, amilyen évtizedek óta nem ada-
tott meg a sportágnak. A GINOP 7.1.2 pályázatból, több mint
kétszáz eszközt szerzünk be és adunk tovább a klubjainknak,
kikötô-minôsítési rendszert és túraútvonal ajánlatokat dol-
goznunk ki, a „Balatonfüredi Megállópont” projekt keretében
pedig Balatonfüred várossal és a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
séggel olyan kikötôi infrustruktúra létrehozásán dolgozunk,
amely lehetôséget nyújt a vitorlázás széles körben való el-
éréséhez, és kiemelt turisztikai és egyéb rendezvények hely-
színe lehet. Nagyon komoly, elnökségeken átívelô munka van
e mögött. Bízunk benne és dolgozunk érte, hogy további pá-
lyázati forrásokkal segíthessük klubjainkat, de ezekrôl még
korai lenne beszélni. Sajnos a vitorlássportra egy kicsit rárakó-
dott a közvélemény olyan megítélése, hogy ez úri passzió, a
kiváltságosak, a gazdag embereknek a sportja. Sôt, sokan

Kollár Lajos

2017-ben is voltak hazánkban nagy nemzetközi versenyek: Finn vb

J24 Európa-bajnokság
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megkérdôjelezték, hogy egyáltalán sport-e a vitorlázás. Két-
ségtelen, hogy egy hétvégi túraverseny sportértéke nem mér-
hetô mondjuk egy kajak ezerméteres olimpiai döntôhöz. A vi-
torlás élsport is egy másik mûfaj, évek óta küzdünk azért,
hogy fiataljaink emberfeletti teljesítményét megfelelô mó-
don megkülönböztessük a szabadidôs sporttól. Éppen ezért
(is) fontos, hogy nagy versenyeket rendezzünk, mert ekkor a
média bemutatja a valódi gladiátorok küzdelmét. A vitorlázás
vitathatatlanul nem olcsó, de kérdem én, hogy melyik sport az
manapság. Teljesen mindegy, melyik sportágról beszélünk, az
élsport sok pénzbe kerül. Hosszú idô és rengeteg munka
amíg bebizonyítjuk, hogy a vitorlázás nem a kevesek sportja,
vagy kizárólag egy szûk elit hobbija, sôt, még csak nem is
egyedül az olimpiai osztályok élsportolóinak privilégiuma. 

– Valójában a víziturizmus – ezen belül a vitorlásturizmus
– egy kiemelkedô, számunkra legkedvesebb ága a turizmus-
nak, és mint sok másik szegmens, ez is segíti az egészségmeg-
ôrzést, a fizikai és mentális állapot karbantartását, a rekreáci-
ót. Legyen ez lovassport, túrázás, vitorlázás, kerékpározás – és
sorolhatnám – ugyanarról szól: a munka utáni feltöltôdésrôl és
természetesen a szórakozásról. Célunk, hogy társadalom mi-
nél szélesebb rétege részese lehessen ennek. Örömöre szol-
gált, amikor egy sajtótájékoztatón a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség egyik vezetôje kiemelte, hogy két komoly turisztikai
desztináció létezik Magyarországon, az egyik Budapest, a je-
lentôsen megnövekedett vendégéjszakáival; másik pedig a
Balaton, és ezen belül, a vízi turizmus. A vízi élményturizmus
fejlesztésében a vitorlássportnak és az MVSz-nek pedig meg-
határozó tényezôvé kell válnia. Tavainkon a szövetségnek van
lehetôsége összefogni a vízitúrizmus szereplôit. Amennyiben
jól végezzük a dolgunkat, és ki tudjuk használni a pályázatok
adta lehetôségeket, akkor végre sikerül elérni azt, hogy a
nagyhajós kikötôk fejlesztése mellett, a jollés vitorlázást is
élénkítsük. Annak idején, fiatalkoromban egy Kalózzal nyaran-
ta körbejártam a Balatont. Igaz, abban az idôben akár vadkem-
pingekben vagy strandokon is aludtunk. Szeretném ha a –
nem is távoli – jövôben ezt kulturált körülmények között is
megtehetnék. Ma még elôfordulhat, hogy viharos idôben nem
mehetünk tovább és vissza kell fordulnunk az anyakikötônkbe,
de ha kiépül az a kikötôhálózat a Balatonon, akkor kockázat-
mentesen tovább lehet vitorlázni egy-egy kikötôvel, és bizton-
ságosan körbe lehet majd járni a Balatont akár egy Kalózzal,
Finn dingivel, elektromos hajóval, kajakkal vagy kenuval. Ami-
re jelenleg nincs lehetôségünk. 

– Szép lassan, komoly munkával próbáljuk elérni azt,
hogy a vízisportok – és ezen belül a vitorlássport – széles bá-
zison nyugvó, elfogadott és támogatott sportágakká válja-
nak. És természetesen nem feledkezhetünk meg az élsporttal
kapcsolatos kötelezettségeinkrôl, hiszen a tokiói olimpiára a
felkészülés már javában tart. Reméljük, hogy hasonló komoly
sportsikerekben lesz része a versenyzôknek a következô év-
ben, években is, mint az elmúlt idôszakban. 

– A második ciklusban dolgozom a szövetség élén. Az el-
sô évek a gazdasági stabilizációról, az elfogadottságunkról
szólt, az ezt követô építkezés eredményeit a számok jól mutat-
ják. A vitorlás szövetség biztos gazdasági alappal rendelkezik,
és segíteni tudjuk tagszervezeteink munkáját, az utánpót-
lássportot, a vitorlásiskolákat, a víziturizmust és nagyságren-
dekkel emeltük az élsport támogatását.

D-one Gold Cup

22-es Bienennyolle Európa-bajnokság

150 éves BYC emléktábla avatás

Kollár Lajos a Tabu kormányánál
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Holczhauser András

A Spartacus klubház felújítását is támogatta az MVSz

Az új balatonfüredi kikötô látványterve
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Holczhauser András, az MVSz fôtitkára
– Milyen volt az elmúlt év? 
– A 2017-es költségvetés az MVSz eddigi életében a leg-

magasabb, 430 millió forint volt. Ebbôl az Emberi Erôforrások
Minisztériumának (EMMI) Sportért Felelôs Államtitkársága –
egyszeri támogatásként – adott 161 millió forintot, amelybôl
százmilliót fordíthattunk az olimpiai aspiránsok eszközbeszer-
zésére, az MVA nKft. a sportolókkal és egyesületeikkel egyez-
tetve alakította ki a beszerzéseket: Berecz Zsombor 27, Érdi
Mária 22, a Vadnai fivérek 16–16, és a Gyapjas testvérek tízmil-
lió forintért rendelhettek felszerelést, amelyek segítik az olim-
piai felkészülésüket. Ezen felül, jó kondíciókkal két konténert
is vásároltunk a tokiói olimpiára való tekintettel, amiben a ver-
senyzôk ki tudják szállítani a felszereléseiket, és az igények
alapján beépítjük, hogy a versenyek idején kint használhassák.
41 milliót a Spartacus klubház felújítására, illetve húszmillió
forintot edzôi bérezésre fordíthattunk. Az EMMI egy utánpót-
lásedzô életpályamodellt indított, így havi bruttó százezer fo-
rintnyi összeggel hét – köztük több, a kisebb tavakon dolgo-
zó – edzôt segítettünk. Gazdálkodásunk a terveknek megfele-
lôen történt. Az elôzôeken felül, szintén támogatásból 36 mil-
lió forintot nemzetközi versenyek rendezésére, illetve közel
négymilliót ifjúsági ranglista versenyek támogatására költöt-
tünk. 2017-ben 38 millió forintot szavazott meg az elnökség az
olimpiai felkészülésre. Ez pontosan megegyezik azzal az ösz-
szeggel, amit az elôzô ciklusban, tehát négy év alatt tudtunk
számukra biztosítani. 2018-ban viszont nem áll rendelkezé-
sünkre újabb százmillió, de az eszközigény a beszerzések mi-
att jelentôsen csökkent, de nem nullára, és az éves program
versenyzônként így is 150–200 ezer euró között van. Jelenleg
úgy látom, hogy 2018-ban kb. hatvanmillió forintot tudunk az
olimpiai aspiráns sportolóinkra fordítani, és ez kevés, az ered-
ményes felkészüléshez lényegesen több pénzre van szüksé-
gük. Még nem kaptuk meg a Versenysport bizottság javasla-
tát, hogy milyen elvek szerint, hogyan osszuk fel a 2018-as
költségvetést. Közben a versenyzôk programjait elôre kell fi-
nanszírozza az MVSz, a versenyzôk klubjai és szponzorai, úgy,
hogy az MVSz-nek még nem áll rendelkezésre az éves keret.
Rendelkezünk némi tartalékkal, nincsenek napi gondok, így
rendben mennek a dolgok. Azért hozzátenném: 2012-ben Be-
recz Zsombor kilenc és fél milliót kapott a vitorlás szövetség-
tôl, és ez volt a teljes olimpiai felkészülési keret. Tehát nagyot
léptünk elôre már a riói felkészülés támogatásánál is, és dol-
gozunk a lehetô legjobb lehetôségek elôteremtésén most is,
de a szövetségi támogatás sajnos még mindig csak töredéke
a felkészülés teljes költségének. 

– Hogy áll az új kikötô?
– Sok feladat volt és van a pályázatokkal, több módosítást

is kellett készítenünk. A füredi kikötô engedélyes terve elké-
szült, a környezetvédelmi engedélyt megkaptuk. Vannak még
nyitott kérdések, de készülnek a kiviteli tervek. Az építkezés
várhatóan szeptemberben elkezdôdhet. A Balatonfüredi Vízi-
sport és Szabadidô Nonprofit Kft. a beruházó, amelynek ötven
százalékban tulajdonosa az MVSz, 24-ben Balatonfüred város,
26-ban a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Ez egy nettó 1,7 mil-
liárdos projekt, úgy is, hogy az önkormányzat a területet in-
gyen biztosította. A kikötôben 140 kikötôhelyet alakítanak ki.
A kikötôt úgy kell majd üzemeltetni, hogy nyereséget termel-
jen. A profitot pedig az elnökség által meghatározott célokra
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A képzésben lehet fôszereplô az RS Feva

tudjuk fordítani. A kikötô megoldást jelent egy égetô problé-
mára is, nevezetesen, hogy a klubok megteltek, így nincs meg-
felelô parti terület versenyek rendezésére. Várhatóan a kem-
pinget is hamarosan felújítják, a kikötôben – a kemping-háttér-
rel – olyan infrastruktúra kerül kialakításra, amely alkalmas bár-
milyen verseny rendezésére. 

– Mi lesz a gyerekekkel? 
– Az optimistes létszám négy év alatt majdnem megdup-

lázódott, jelenleg 159 gyermek szerepel a ranglistán. Egy egész
éves optimistes nemzetközi program 3–5 millió forint. Évek óta
javasoljuk, hogy indítsunk el egy szerzôdéses programot – egy
kisebb összeggel 150 napos versenyzés esetén – a 15–17 éves
korosztálynak is. És alakítsuk ki a válogatottakat. Szükség van
erre, mert sokan nem mennek tovább. Az optimistes korosz-
tálynak még könnyebb az iskola, másrészt hárommillió forintot
egy család csak-csak kifizet, 10-et vagy 12-t már nem fog. Ez je-
lenleg a szülôket terheli, az egyesületeknek nincs erre forrása,
legfeljebb infrastruktúrával, edzôvel, motorossal tudja támo-
gatni a fiatal sportolókat. Éves szinten kb. húszmillió forintot
fordít erre a vitorlás szövetség, osztályszövetségi támogatá-
sok, ifjúsági versenytámogatások keretén belül, további forrás
nem áll rendelkezésre, és nem látom, hogy jövôre jobb lenne
a helyzet. A versenysport finanszírozásához el kell érnünk egy
olyan pozíciót, hogy az állami költségvetésbôl jóval több pénzt
kapjunk. Ehhez nagyban hozzájárulna, ha pontot szereznénk az
olimpián. Ha sikerül, egy más kategóriába kerülhet a vitorlázás,
és nagyobb támogatást kaphat. Az MVSz az elmúlt két évben
minden mutató szerint az elsô tíz sportágban van, csak a finan-
szírozásban vagyunk a tizennyolcadikak. És 16 a kiemelt sport-
ágak száma. A kiemeltek több százmillió forintot kapnak, mi pe-
dig sportszakmai célokra összesen 15-öt. Tehát nagy a különb-
ség. Évrôl évre emelkedik a szponzorbevételünk, de a fiatalo-
kat nem tudjuk »eladni« a médiában, nem találok nekik támo-
gatót. Ez sokaknak okoz fejfájást, ezt valahogy kezelnünk kell.
Hogyan tovább? Nagy segítség, hogy összesen 208 eszközt vá-
sárolhattunk, így legalább hajókat tudunk adni az eredményes
kluboknak, és nem kell megvenni azt a szülôknek. Fontos cél,
hogy a gyerekek legalább 18 éves korig vitorlázzanak, mert ak-
kor többnyire egész életükben vitorlázók maradnak, de aki 14
évesen kiesik, az nem valószínû. Hogyan érjük el, hogy a fiata-
lok itt maradjanak? Fontos lépés, hogy megalakult a 29-es és
az RS Feva osztályszövetség. 29-esbôl 25, RS-bôl 44 hajó érke-
zett az országba. Mindkettô izgalmas hajó, és bízom abban,
hogy ezeknek megtartó ereje lesz a tinédzser korosztályban. 

– Mivel vagy (lennél) elégedett?
– Alapvetôen nem vagyok elégedett, de természetesen

látom az eredményeket, és azt is, hogy miben javulhatnánk.
Azt gondolom, hogy ilyen év, annyi pénz, amennyit 2017-ben
vitorlázásra fordíthattunk nem mostanában lesz… Dolgozunk.
Az eszközbeszerezés nem miattunk késik, hanem egyszerûen
nem tudja követni az adminisztráció az irányítóhatóságnál a
dolgokat. Kiírjuk a kluboknak a második körös eszközbeszer-
zési pályázatunkat, hatméteres motorosok, kétféle katamarán,
Optimistek, PE OP-k, buszok, utánfutó beszerzésérôl szól.
Ezek az eszközök tavasszal érkeznek. A füredi építkezés sem
miattunk késik. Az ilyen közbeszerzési eljárások bonyolultak, és
hihetetlenül idôigényesek. A pályázatok elbírálása elôtt opti-
misták voltunk, mivel korábban sosem csináltunk ilyet, alábe-
csültük az eljárások átfutási idejét. 
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– A vitorlás szövetségben javulnak a folyamatok. A ’18-as
versenynaptár már tavaly elkészült. A Versenyrendelkezések az
elmúlt években sokat fejlôdött, csak néhány módosító javaslat
érkezett. Terveink szerint 2018-tól külön kezeljük a World Sai-
ling osztályokat, más vonatkozik az olimpiai, és más az utánpót-
lás osztályokra. Szükséges, hogy tisztuljon a rendszer, mert a
szabályozatlanság miatt sokan saját érdekük mentén értelmez-
ték az elôírásokat. Bonyolítja a helyzetet, hogy Brencsán Ábelt
nem támogatta az elnökség a versenysport manageri poszton.
Kiírt a szövetség erre a tisztségre egy pályázatot, de még nem
született döntés. Folyamatban van a vitorlás iskolák minôség-
biztosított módon történô mûködésének kidolgozása, ame-
lyen már három éve dolgozunk, és a World Sailing auditálása
az iskolai szünet elôtt, júniusban megtörténik. A folyamatok ki-
dolgozására pályáztunk, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól
kaptunk durván hárommillió forint támogatást. 

– Örülök annak, hogy megújultak a bizottságaink, Kurucz
Sándor, a Nagyhajós bizottság vezetôje korrektül, sokakat
megszólítva dolgozik a nagyhajózás érdekében. Tusnai Gabri-
ellát Böröcz Bence váltotta a Versenybíró bizottság élén. Jó az
együttmûködés a Nagyhajós bizottsággal, és Bencéékkel új
és értelmes dolgokat tudunk megvalósítani. 

– Nagyon fontos, és ad egyfajta biztonságot, hogy stabil
a Kékszalag anyagi háttere. Harmadik éve az Erste Bank a
verseny névadó szponzora, és további négy fô támogatónk
már a negyedik éve áll mellettünk. 

– Meddig lesz ennyi nagyhajós osztály? 
– Nem baj, hogy sok osztály van, csak a helyén kell kezel-

ni ezeket az eredményeket. Amin változtatni kell – vagy lehet
– az a magyar bajnokságok rendszere, de ez egy nagyon ne-
héz történet, a legutóbbi elnökségi ülésen is szóba került. Fi-
náczy György azt javasolta, hogy csak olimpiai osztályban le-
hessen magyar bajnok valaki. Amit akár el lehetne fogadni, de
érthetô módon minden osztály küzd azért, hogy lehessen baj-
nokságuk. 

– Nemzetközi versenyeredmények? 
– Berecz Zsombor minden jelentôs versenyen az elsô hat-

ban végzett, az Eb és a vb ötödik helye fantasztikus ered-
mény. Laserben a Vadnai testvérek tovább fejlôdtek és kerül-
tek elôrébb a legnépesebb olimpiai osztályban. Benjamin vb
17. és Jonatán Eb 14. helye kitûnô. Érdi Mári U21-ben Laser
Radial világbajnok, és egyre jobb eredményeket ér el a felnôt-
tek között is, ma már tagja az élmezônynek. A Gyapjas test-
vérek a nagy versenyeken mutatott egyre javuló eredményei
ragyogóak, számomra meglepetést jelentett, hogy ilyen rövid
idô alatt – még bôven a junior korban – a felnôtt mezônyben
ennyire elôre jutottak. Virág Flórának új a klubja, így ô is el-
kezdheti a felkészülést.

– Az ifjúsági és utánpótlás versenyek minôsége, színvona-
la terén 2018-ban szeretnénk pozitív változásokat elérni. A klu-
bokkal és a bizottságokkal közösen egy olyan rendszert terve-
zünk kialakítani, amely minden versenyen ugyanaz, a versenyki-
írások is azonosak, egységes a lebonyolítás és a bíráskodás.
Elôfordult 2017-ben néhány nagyon furcsa és óvásra okot adó
eset. Fôleg az Optimist versenyrendszerben látok problémát. 

Bízom benne, hogy a növekedés üteme nem lassul 2018-
ban, és a kiemelt jelentôségû nemzetközi versenyeinket – La-
ser Radial ifi Eb, Soling Eb, Dragon Eb, RS Feva EK – sikere-
sen rendezzük meg a tagszervezetekkel közösen.


