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Berecz Zsombor 
Fotó: Tóth Bogee

OOOO LL DD AA LL VV ÍÍ ZZLL DD AA LL VV ÍÍ ZZ
Ebben a számban kizárólag a Finn Gold Cupról, illetve
azzal kapcsolatban írunk. Tesszük ezt azért, mert Berecz
Zsombor szereplése, továbbá a Spartacus Vitorlás Egylet
rendezôi munkája ezt indokolja. 
Amennyiben elfogultak lennénk – akár lehetnénk is –,
akkor megnyugtatásul közöljük, hogy a jövôben olimpiai
osztályban hasonló, kiemelkedô teljesítmény nyomán ezt
ismét megtesszük. 
Reméljük lesz rá alkalmunk, hogy az ígéretünket be is
váltsuk.



T
Ö

R
T

É
N

E
L

E
M

L
E

C
K

E
 

E
L

S
Ô

S
O

R
B

A
N

 
F

I
A

T
A

L
O

K
N

A
K

 
–

 
F

I
N

N
 

D
I

N
G

H
Y

 

Fotó: Cserta Gábor

4



D r.  S z é n á s y  J ó z s e f ,  R u j á k  I s t v á n
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DR.  UHL  RAOUL  
Az Uhl család igazi vitorlázódinasztia. A három gyermek
legidôsebbike, Gyula fôként túrajolléban ért el sikereket,
1936-ban a BSE színeiben a Novarával magyar bajnoksá-
got is nyert. A középsô leány, Irén is versenyzett, ô a hú-
szas-harmincas években jeleskedett. A harmadik Uhl test-
vér, Raoul volt közülük a legeredményesebb, 1907-ben
született. Az Uhl család 1916-tól rendszerint a Balaton
mellett, Almádiban töltötte a nyarait. A tízéves Raoul
Perczel Miklós hajóján kezdte a vitorlázást. A tehetséges
ifjút Grofcsik János, a Balatoni Yacht Club kapitánya vet-
te pártfogásába. Az Uhl család rövidesen saját vitorlással
is rendelkezett, egy 14 négyzetméteres jolléval, a Lucky
Strike-kal. Kezdetben a három testvér együtt indult a ver-
senyeken. A bejelentett kormányos a legidôsebb, Gyula
volt, a legénység pedig Irén és Raoul. A korabeli sajtó
(Vízi Sport, Magyar Yacht) és a BYC elsô 25 évét ismer-
tetô jubileumi könyv tanúsága szerint a húszas években a
Lucky Strike versenyeket nyert, nem is keveset. Az évtized
második felében Raoul már mint kormányos gyôzött or-
szágos versenyeken.

Elsô jelentôs sikerét 1928-ban érte el, amikor meg-
nyerte az olimpiai válogató versenyt dr. Tuss Miklós, Os-
wald László elôtt, és 21 évesen kijutott az olimpiára, ahol
az egyszemélyes, 12 lábas dingi osztályban indult. A ver-
senyen a rendezôk biztosították a résztvevôknek a hajót és
a vitorlát. A vitorla trimmelésére volt lehetôség, így min-
denki maga alakíthatta ki vitorlájának formáját. A holland
beltengeren megtartott futamokon a viharos idôjárás nem
kedvezett a Balatonhoz szokott versenyzônek. Csoportjá-
ban egy hellyel maradt le a döntôbe jutást jelentô ötödik
helyrôl – az egyes futamokban 4. és 5. helyezéseket is szer-
zett – és végsô összesítésben a 13. helyen végzett. 

A Budapesti Sport Egyesület (BSE) vitorlázó-szakosz-
tálya 1932-ben alakult. Uhl Raoul vitorlázóbarátaival, kol-
légáival (Göllner és Jordan családok, ifj. Lieber Endre, dr.
Halmay Zoltán, dr. Margó György, Márkus Antal) kezde-
ményezôje és kivitelezôje volt a szakosztály megteremtésé-
nek. A szakosztály elsô kapitánya Jordan Richárd lett.

1934-ben Balatonfüreden rendezték az elsô balatoni
dingibajnokságot. Raoul lett a bajnok Akarattya nevû din-
gijével, majd ebben a hajóosztályban az elkövetkezendô
években több versenyen is gyôzedelmeskedett. 1936-ban
a bajnokságon Heinrich Tibor és Kováts Béla mögött har-
madik lett. Az 1936. évi berlini olimpiai játékokra a válo-
gatóversenyek során Uhl Raoul szoros küzdelemben ma-
radt alul Heinrich Tiborral és Izsák Olivérrel szemben.

Ezután többnyire 22-es versenyjolléban szállt vízre, hi-
szen alkata kevésbé volt alkalmas versenyzésre egyszemé-
lyes hajóban. 

25-ös túrajolléval 1936 júliusában elindult a Kékszalag
versenyen, a BSE Virradat nevû hajóját kormányozta. Ab-
szolútban az elôkelô nyolcadik helyet ért el, míg osztályá-
ban elsô lett. A Magyar Yacht 1936. július–augusztusi
száma így ír errôl: „Dr. Uhl Raoul reménytelen helyzeté-
bôl fokozatosan tör elôre, és utolsó pillanatban elôzi meg
kategóriájának többi hajóit, és megszerzi a 25-ös túrajol-
lék büszke csoportgyôztesi címét.”

A második világháború és az azt követô évek nehéz
sorsot jelentettek Raoul számára. Majd három éven át,
1947 júliusáig szovjet hadifogságban sínylôdött. Haza-
térve testileg leromolva, rossz anyagi viszonyok között élt,

Uhl Raoul az elsô balatoni dingi bajnokságot ilyen hajóval nyerte

Uhl Raoul olimpiai igazolványa
1928: 12 lábas jollék versenye
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és ápolta szeretett, súlyos beteg feleségét. Munkahelyén
kapacitálták, lépjen be a pártba, de erre nem volt hajlan-
dó. Vezetô tisztviselôi beosztása helyett, mint segédmun-
kás dolgozott. Uhl Raoul felesége 1954-ben meghalt. 

– Ezekben az években sem idôm, sem kedvem nem volt
vitorlázni. – említette szomorúan. 

Késôbb unokaöccse, Dulácska György biztatására is-
mét bekapcsolódott a vitorlázásba. 1956 nyarán harmadik
lett a Dragon hajóosztály elsô magyar bajnokságán. Né-
hány évvel késôbb, 1961. és 1964. között egymás után
négyszer nyert Dragon bajnokságot. Legénysége Padányi
Mihály és Zách György volt. A sikeres évek után, még ed-
zôsködött az almádi Építôknél, majd versenybíróként te-
vékenykedett a velencei-tavi versenyeken.

Uhl Raoul sportszerû versenyzô volt. Versenyzôi hitval-
lását így fogalmazta meg: – Imádtam vitorlázni, és mintegy
mellékesen, szívesen versenyeztem is. Ám sohasem erôsza-
kosan, az eredmény kevésbé érdekelt. Ha egy-egy verse-
nyem nem úgy sikerült, mint ahogy szerettem volna, gyor-
san napirendre tértem a gyengébb eredmény felett. Nyil-
ván a másik ügyesebben, jobban vitorlázott – gondoltam.

dr. Szénásy József

HE INR ICH T IBOR

Heinrich Tibor 1890-ben született, és több sportágot
ûzött aktívan: jégkorongban, gyeplabdában és vitorlázás-
ban válogatott volt. 1928-ban a téli olimpián jégkorong-
ban, a nyárin vitorlázásban képviselte hazánkat! 

Heinrich a húszas években már ismert és eredményes
versenyvitorlázó volt, 14 magyar bajnokságot nyert (nyolc-
szor 22-es versenyjolléban, kétszer balatoni dingiben, egy-
szer Olimpia yolléban és háromszor 30-as cirkálóban), és
nemzetközi versenyeken elért kiváló eredményeivel öreg-
bítette Magyarország hírnevét.

1928-ban Amszterdamban a Hungária 6R Jacht nagy-
vitorla kezelésével bízták meg. A csapat tagjai: dr. Tuss
Miklós, Heinrich Tibor, Mihálkovics János, Burger Sán-
dor, Sebôk Sándor.

1933-ban jelent meg a Magyar Vitorlás Yacht Szövet-
ség könyve vitéz Sebôk Sándor szerkesztésében. Heinrich
Versenyvitorlázás címen írt ebbe majd százoldalnyi fejeze-
tet. A hazai vitorlásirodalomban ez volt az elsô összefog-
lalása mindannak, amit a versenyzônek tudnia kell! 

Az MVYSz kezdeményezésére Balatonfüreden 1933-
ban rendezték az elsô 22-es versenyjolle Európa-bajnoksá-
got, majd 1934-ben a Wörthi-tavon, 1935-ben Triesztben,
1937-ben a Zürichi-tavon, 1938-ban pedig a Wannsee-n
került sor az Eb-re. Heinrich Tibor mind az ötön részt vett,
1935-ben és 1938-ban az elôkelô második helyet szerezte
meg, 1937-ben három futamgyôzelmével a hét nemzet kö-
zött a vízen a legjobb volt. Az egyik gyôztes futamból azon-
ban egy sportszerûtlen óvás miatt kizárták, az Eb elveszett,
a harmadik helyen végzett. A Zürcher Yacht Club elnöke,
Hans Gerold Waser a díjkiosztón így méltatta: – A verseny
erkölcsi gyôztese Heinrich Tibor volt, aki a vízen megnyer-
te, a zöldasztalnál elvesztette a bajnokságot. 

A harmincas évek közepén szokássá vált, hogy az egy-
személyes Balatoni dingiben más osztályok legjobb ver-
senyzôk is rajthoz álljanak. 1934-ben Uhl Raoul, 1935-
ben pedig Kováts Béla nyerte a dingi bajnokságot. 1936-
ban és 1937-ben Heinrich Tibor is megpróbálkozott ezzel
a népszerû osztállyal, és mindkét bajnokságon gyôzött. 

Uhl Raul Dragonban négy bajnoki címet nyert

Burger Sándor, Heinrich Tibor, Sateger Pál

1928: A Hungária csapata: dr. Tuss, Heinrich, Mihálkovics, Burger, Sebôk
A Hungária daruzása Rotterdamban, a hajón Heinrich Tibor
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Az 1936. évi berlini olimpiai játékokra tervezték az
egyszemélyes Olimpia yolét. Hazánkban 1935-ben erre a
célra épített Piros, Fehér és Zöld névre keresztelt Olimpia
yolékon 12 meghívott versenyzô részvételével válogatót
tartottak, majd 1936 húsvétján a négy legjobb között kör-
mérkôzésre került sor. Az így kialakult sorrend: Heinrich
Tibor, Izsák Olivér, Uhl Raoul, Kováts Béla. A válogató-
versenyt nyerô Heinrich Tiborról a Magyar Yachtban így
írtak: „Heinrich ma a legrutinosabb versenyzô, állóképes,
és a legjobban ismeri a szabályokat. Soha nem óv. Nem
versenyez erôszakosan, ha gyôz, azt stílusosan éri el, ha ki-
kap, nem emleget gyerekes és üres kifogásokat, hanem
méltányolja az ellenfél eredményét. Egy magasabb sport-
etikai felfogást képvisel, ezt kell megtanulni tôle a többi
versenyzônek.”

A berlini játékok vitorlásversenyeit Kielben tartották,
amelyen Heinrich képviselte hazánkat. Olimpia yoléban a
versenyek kezdete elôtt egy héttel – sorsolás útján – min-
denki vadonatúj hajót kapott. Egyheti vitorlatrimmelés és
a hajó megismerése után kezdôdött a hét futamból álló
verseny. Heinrich 25 nemzet között a hetedik helyen vég-
zett! Nagy tengeri nemzeteket elôzött meg, többek között
Norvégiát, Finnországot, Dániát, Portugáliát, az Egye-
sült Államokat stb. Heinrich ötödik is lehetett volna, ha a
második futamban nem éri balszerencse. Ebben a futam-
ban az élcsoportban vitorlázott, amikor a norvég verseny-
zô olyan szerencsétlenül ütközött Tibor hajójával, hogy a
kormánya eltört, és így Heinrich hajója kormányozhatat-
lanná vált. A norvég versenyzô futamát érvénytelenítették,
de Heinrich nem folytathatta a futamot.

Heinrich Tibor 1938-ban, Németországban, a starn-
bergi tavon rendezett Olimpia yolle Európa-bajnokságon
a második lett. Ugyancsak a második helyet szerezte meg
1939-ben a lengyelországi Orlowóban sorra került Euró-
pa-bajnokságon.

Heinrich 1939-ig a Királyi Magyar Yacht Club, 1940-
tôl pedig a Hungária Yacht Club színeiben versenyzett. A
MVYSZ tanácsának ismételten választott, majd delegált
tagja volt. 1944 végén Ausztriába távozott, majd Ausztria
megszállása után a Wörthi-tó mellett, az angol övezetben
élt. Ott is vitorlázott, csillaghajóval versenyzett, és vitor-
lázásra oktatta az angolokat. Heinrich Tibor – vagy ahogy
ott nevezték, Tibor von Heinrich – 1948-ban a Kärtner
Yacht Club tagjaként Csillaghajóval osztrák bajnokságot
nyert, majd 1951-ben az Union Yacht Club színeiben
megismételte ezt. Az 1954-ben bekövetkezett halála után
Ausztriában, a Wörthi-tavon versenyt neveztek el róla.

Heinrich Tibor nem csak veleszületetten volt kiváló vi-
torlázó és versenyzô, hanem azok közé tartozott, akik tu-
dásukat, tapasztalataikat át is adták a fiataloknak. 

dr. Szénásy József

TOLNAY  KÁLMÁN LÁSZLÓ

A BYC legsikeresebb versenyzôje 1924. november 28-án
született. Az egyik elsô magyar finnes, hollandis, és az el-
sô nemzetközi versenyeken sikeres magyar csillaghajós, ti-
zenháromszoros magyar bajnok, kétszeres olimpikon.
2008 júliusában Ruják István készített vele interjút. 

– Problémám van a nevekkel. Az eredménylistákon hol
Tolnay Kálmánt, hol pedig Lászlót olvashatunk. 

– Régi füredi szokás. Engem megkereszteltek, mint Kál-
mánt, de az egész család Lászlónak hívott. 1946-ban ami-

1936: Az Olimpia yolle mezônye hátszélben

Az 1936-os olimpiai válogatóra épült Olimpia yollék

Olimpia yollék versenye
Holényi Imre és Tolnay László
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kor elôször külföldön jártam, akkor az útlevelemben is Lász-
ló szerepelt. Hivatalosan pedig Kálmán vagyok.

– Honnan ered a vitorlázás szeretete?
– Apám a dalmátokkal nevelkedett, ôk tanították meg a

vitorlázás csínjára-bínjára. Amikor régen itt voltak ezek a
nagy kutterek, akkor az Adriáról hozták a matrózokat.
Ezek a dalmátok itt öregedtek meg, és közben megtanítottak
sok magyart vitorlázni. Apám 1910-tôl matrózkodott, majd
1911-ben a Kishamison kapott bizonyítványt. Utána letet-
te a motorosvizsgát is, majd itt dolgozott a Hajógyárban, vi-
torlát szabott a feleségével és a leányával.

– Laci bácsi kitôl tanult vitorlázni?
– Tíz-tizenkét éves koromban kezdtem vitorlázni, itt az

öbölben. Édesapám csináltatott nekem egy kis hajót. Egy két-
párevezôs csónakra tettek svertet és vitorlát, olyasmi, mint egy
Balatoni dingi, annak az elôdje volt. Azzal tanultam, ott fo-
rogtam a bóján álló nagyhajók között. 1938-ban gróf And-
rássy Gyula felfigyelt rám, és utasította a Hajógyár igazga-
tóját, hogy készítsenek nekem egy Balatoni dingit. Aztán meg-
ismertem a híres vitorlázókat, Ugron Gábort, Kovács Bélát,
Heinrich Tibort, és igyekeztem ellesni a tudományt, figyeltem
miket beszélnek a szélrôl, a hullámzásról, a hajókról és a ver-
senyekrôl. Próbáltam kitalálni, egy-egy felszerelés mire való. 

– Mikor és mivel nyerte az elsô bajnoki címét?
– 1944-ben, Kalózzal. Annak is apám varrta a vitorlá-

ját. Akkoriban még pamutból készültek a vásznak. Rengete-
get kellett ezeket középerôs félszélben trimmelni, benedvesítve
vitorlázni vele, hogy felvegye a megfelelô, végleges formát.
Komoly dolog volt, a jó trimmelés mesterségnek számított. 

– Mi következett a Kalóz után?
– Az elsô nemzetközi versenyemet közvetlenül a háború

után O jolléval futottam az Attersee-n, Ausztriában. Elég
tûrhetô, harmadik helyet értem el. Ezután tovább kalózoztam,
aztán áttettek Hollandira, majd a Finn és a Sztár következett. 

– Rómában Finn-nel, Mexikóban Sztárral volt
olimpián.

– 1960-ban kaptam egy új, Joué gyártmányú, francia
Finnt. Abba – a számunkra addig ismeretlen – légszekrényt
építettek. Füreden erôs szélben tréningeztünk. Fölborultam,
visszaállítottam a hajót, fölborultam… Edzettem, hogyan lehet
a hajót gyorsan felállítani. A parton nevettek: – Nézd! A bo-
lond vitorlázni se tud, folyton felborul! Pár nap múlva a nem-
zetközi bajnokságon komoly ellenfeleink voltak, például a vi-
lágbajnok Jürgen Vogler az NDK-ból. Jó erôs északi szélben
hárman-négyen elöl mentünk, de raumban felborultam. A töb-
biek örültek… De mit tesz a tréning, egy pillanat alatt felállí-
tottam a hajót, és mentem tovább. Visszatértem az elsô helyre.
A második körben, hátszélben megint felborultam. Ismét feláll-
tam, folytattam a versenyt, és elsônek futottam be. Harcolni és
küzdeni kell! Nem szabad abbahagyni, ha valami baj történik. 

– Gyôztem a válogatón, én utaztam a római olimpiára.
Az elsô dolog, ami meglepett a tengeren, a hatalmas hullá-
mok voltak. Szél az nem sok fújt, de akkora hullámok jöttek,
hogy néha az ellenfél hajójának csak az árbóccsúcsát láttuk.
Eltûnt elôlünk. Ezen a vízen nekünk nehéz volt jól versenyez-
ni. Az iránytû nagyon kellett, arra figyeltünk, a tengeráram-
lást nem ismertük, pedig az is nagyon fontos lett volna. Vé-
gül a 25. helyen végeztem.

– Melyik hajótípus volt a kedvence?
– A Csillaghajó. Sok Magyar Bajnokságot nyertem, és

elsôként gyôztem Districten, Ausztriában. Mexikóban, az
olimpián a kezdeti bizonytalanság után egyre jobban bele-
lendültünk a versenyzésbe. Az elsô két futamban nem talál-

Tolnay László

1965: A két Tolnay. Tolnay László és Tolnay Kálmán
1968: Tolnay Kálmán a mexikói vizeken
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tuk a helyünket az idegen környezetben. Hatalmas óceáni
hullámok voltak, másként kellett állítani a hajót, másként
kellett vezetni is. A harmadik és a negyedik futamban már
kezdtük megszokni a környezetet, hetedik és ötödik hely után
felcsillant a jó szereplés reménye, de az ötödik futamban is-
mét tizenhetedik helyen végeztünk. A hatodik futamban el-
ért harmadik hellyel bizonyítottunk, de az utolsó futamban
korai rajtot vétettünk, így héttized ponttal lemaradva a tizen-
harmadik helyen végeztünk. 

– Részt vett a Sztárok építésben is…
– Igen. Át is terveztem a Csillaghajó vonaltervét, úgy,

hogy elôl a hajó élesebb lett, a fenékrész pedig hátrafelé lapo-
sabb, ezért jól siklott. Simon Karcsi pedig újragondolta a tô-
kesúlyt. Ezzel a hajóval Warnemündében megvertük a ke-
letnémeteket, méghozzá viharos szélben.

– Nagyhajózás?
– Egy nagy versenyem volt, amikor a Kékszalagot nyer-

tem, persze azt is Sztárral. A mexikói olimpia után még né-
hány évig versenyeztem, aztán lemondtam róla. 1974-ben
nyertem egy Dragon bajnokságot. Rosszul hangzik, de nem
is izgatott már igazán, elég volt, abbahagytam. 

– Idejönnek magához a fiatalok? Tudják, ki pecázik a
régi sólya végénél?

– Nem. Egy-kettô megkérdi, hogy vagyok, mi újság? Nem
baj, tudomásul kell venni, és nem panaszkodni.

F INÁCZY  GYÖRGY

Ha a hozzáértôket megkérnénk, nevezzék meg a XX. szá-
zad legjobb magyar versenyvitorlázóját, Fináczy György
valószínûleg mindannyiuk listáján elöl szerepelne. Olimpi-
án mindmáig a legsikeresebb magyar Finnes, aki a hatva-
nas évek végén és a hetvenes évek elején az európai élme-
zôny biztos tagjaként rengeteg versenyt nyert, és akinek
1971-ben elért Európa-bajnoki bronzérmét magyar vitor-
lázó sokáig nem tudta túlszárnyalni. Fontos szerepet vál-
lalt a hazai 470-es, késôbb Soling flotta fejlesztésében, és
ezeknek az osztályoknak is egyik legjobbja volt éveken át.
Ma is aktív és sikeres nagyhajós versenyzô.

Soha nem volt hízelgô, hajlékony ember, ezért nem
csoda, hogy a sportvezetôk nem nagyon kedvelték, és pá-
lyafutása során sokszor keresztbe tettek neki a hatalmu-
kat fitogtató kisemberek. 

– Vitorlázással beoltott családba születtél…
– Édesapám 1905-ben szintén beleszületett a hajózásba.

A nagyapám vett Szemesen egy házat, és Angliából hozatott
egy kis dingit. Jópofa kis hajó volt, hat méter hosszú, sónehéz
svertkieler, gaffos vitorlával. Akkoriban ott nagy klubélet volt,
fürdôegylet mûködött, amelyet nagyapám több barátjával
alapított. Ôk voltak az ôstelepesek, az elsô hat, parton épült
ház közül az egyik a nagyapámé volt. Így természetesen
apám is vitorlázott. Elsô hajóját, a Kócsag nevû 25-ös jollét
talán 1936-ban vette. Ma is megvan, az öcsém örökölte és
tartja becsben. Nem versenyeznek, de ma is vitorláznak vele,
édesanyám a haláláig, manapság az öcsém. Engem is ezen a
hajón ringattak már pólyás koromban. Az elsô versenyem, ta-
lán nyolcéves koromban a Kékszalag volt. Halvány emléke-
im vannak, rosszul éreztem magam, hideg volt, fáztam és
minden bajom volt. Akkoriban nem kedveltem a vitorlázást,
inkább horgásztam. A vitorlázás ott csípett el elôször, amikor
Verebély Tibi kapott egy Cadetet. Ez egy igazán testhez álló
kis dingi volt nekünk, döngettünk vele éjjel-nappal. Lényegé-
ben azon tanultam meg vitorlázni. Megtettük azt, hogy ket-

Simon Károly és Tolnay László – 1963

Tolnay László kedves hajója a Sztár

1964: Fináczy György
Északi-tengeren – 1972
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ten átmentünk a Cadettal Szemesrôl Siófokra, még aludtunk
is a kis hajóban. A bátyám akkor már versenyzett a Vasasban.
Ötvenhat után, mivel egy csomó versenyzô elment, keresték a
klubok az utánpótlást. Marci és a szemesi haverjaim hívtak,
így leigazoltam, és 1957-ben elkezdtem versenyezni Siófokon.
Pár év után apám is felhagyott a szemesi nyaralással, kiad-
ták a házat, és átjöttek a Vasasba a Kócsaggal. 1960-ban így
már az egész család ott volt a siófoki telepen. Kovács Béla bá-
csi, Puskás Ubul és mások komoly klubéletet szerveztek, amit
rettentôen élveztem. Évente húsz-harminc gyerek kezdett vitor-
lázni, és közülük öt-hat ott is ragadt.

– Sikereidben nagy szerepet játszott, hogy jó part-
nereid voltak…

– Elsôsorban Tuss Miklósnak köszönhetek borzasztó so-
kat. Ô néhány évvel elôttem járt, és rengeteget tanultam tô-
le. Késôbb sem hallgattunk el egymás elôl semmit, minden ál-
lítást, mindent trükköt megbeszéltünk. És valóban minden-
hol, mindig versenyeztünk, a kikötô szájától a verseny rajt-
jáig is állandóan állítgattunk. Néhányan finnesek sokat tú-
ráztunk, ezeket is végigversenyeztük. Nagyon sokat vitorláz-
tunk akkor. Miklós vont be a technikai kérdésekbe. Együtt
fejlesztettük a hajót, árbócot és vitorlát csinálnunk, meg-
szerveztük a Finn gyártását is.A legfontosabb persze az ár-
bóc volt. Sorban készítettük a rudakat, törtük is ôket egymás
után, de rengeteg tapasztalatot gyûjtöttünk. Ez késôbb
nagyon hasznos volt, mert akkoriban az olimpián kapott az
ember két árbócot, és azt kellett pár nap alatt megcsinálni jó-
ra, ragasztani, gyalulni. Ez nagyon fontos volt, mert attól
voltál gyors, hogy milyen volt az árbócod. 

– Tokió?
– Tizenharmadik lettem. Két árbócot törtem el, az egyik

a tövénél, a decknél nyeklett el, de azzal még be tudtam fut-
ni, csak a futam végén rogyott össze. A másik görbe volt, az
alakítás sem sikerült, így annak segítettem is, hogy eltörjön,
mert új árbócot csak akkor kaphattam.

– Az 1972-es olimpián az utolsó elôtti futamban elért
gyôzelmeddel esélyed nyílt az elsô magyar vitorlás olimpiai
érem megszerzésére, és amikor ez nem sikerült, kizártak a
válogatott keretbôl. Hogy történt? 

– Az utolsó elôtti futam szerencsésen alakult, mert nem-
csak megnyertem azt, de a szél leállása miatt csak négyen ér-
tünk idôben célba. Az utolsó futamban rajt után egy óriási
szélfordulótól felborult a pálya. Én a lényegesen kedvezôbb
oldaláról indultam, de öt perc múlva teljesen jobbra fordult a
szél, és behozhatatlan elônybe kerültek azok, akik a zsûrihajó
felôli oldalon rajtoltak. Lehetetlen volt feljönni, és összetett-
ben így nyolcadik lettem. Ahhoz, hogy bronzérmes legyek,
Potapovot, az orosz gyereket nem egyszerûen csak meg kellett
volna vernem, hanem jó pár hellyel kellett volna megelôznöm.
Az pedig a többi futamon elért helyezéseimbôl is látható volt,
hogy az én helyem a sebességem alapján reálisan valahol a
nyolcadik-tizedik között volt. Tehát nem nekem állt igazán a
dobogós hely. Potapov ráadásul gyorsabb volt, és mivel több
hellyel kellett volna megvernem, nem rajtolhattam a közelé-
ben. De ha az említett nagy szélforduló nem jön be, valószí-
nûleg akkor sem tudtam volna ôt tartani, mert a szél beerôsö-
dött, és abban ô is, és több ellenfelem is gyorsabb volt.

DR.  HAÁN ANDRÁS  

Ha valaki tehetséges, hajt egy sportágban, igyekszik és
szerencséje is van, akkor eljuthat odáig, hogy a hazáját
képviselje az olimpiai játékokon. Ennél ritkább az, hogy az

Fináczy a tokiói olimpián

Fináczy György – 2010 
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aktív versenyzés mellett és után, egy nem hétköznapi, ko-
moly tehetséget és felkészültséget igénylô szakmában is a
legjobbak közé kerül. Dr. Haán András pedig abszolút te-
hetség, mert nem egy, hanem két, egymástól igencsak el-
térô sportágban – kosárlabdában és vitorlázásban – is
olimpiai résztvevô volt. Tudtommal ô az egyetlen magyar
sportoló, akinek ez sikerült a második világháború utáni
idôszakban. Ráadásul, miközben vitorlázásban tíz Ma-
gyar Bajnokságot nyert, kitûnô szívsebész lett. 

Évekig versenyeztem ellene, bár már akkor, amikor a
vitorlázás kezdett háttérbe szorulni nála. Az 1976-os
olimpia után szinte sohasem edzett, csak a versenyzésre
futotta az idejébôl, mégis csaknem verhetetlen volt a Ba-
latonon. 1970 és 1983 között tízszer nyert Magyar Baj-
nokságot Finnben. Ellenfélként, számomra mindig idege-
sítôen higgadtan és okosan versenyzett, soha nem láttam
kapkodni. Irigylésre méltó képesség. 

– Mit kezdtél elôbb, kosárlabdázni vagy vitorlázni?
– Vitorlázni, 1958-ban. Kis csalással, mert akkoriban 14

évben határozták meg az alsó versenyzôi korhatárt, és én még
csak 12 éves voltam. Egy klubban, a BKV Elôrében vitorláz-
tam mindig, és amíg élt, Kôvári Karcsi bácsi volt az edzôm.
Elôször Kalózoztam, majd a következô évben ültem Molyba,
egyszer második, egyszer pedig harmadik lettem az ifi bajnok-
ságon. Azután jött a Finn. Ekkor a vitorlázással párhuzamo-
san kosárlabdáztam is az iskolában. A komoly kosaras idô-
szakom a gimnázium alatt és utána még egy évig tartott, egy
térdsérülés vetett véget ennek. Akkoriban a fiatalok 16 éves
koruktól a felnôtt csapatokban is szerepeltek. Én a BSE elôd-
jében, a VTSK-ban (Városi Tanács Sport Klub) játszottam
ifiben, tartalékban és felnôttben is, és egész jól ment. Tizenhét
évesen játszottam olyan NB I-es meccsen, amelyiken ötven
pontot dobtam, és az átlagom is húsz fölött alakult. Ennyit
legfeljebb a centerek értek el: Gabányi, Bencze, Simon. Be-
kerültem a válogatott keretbe, ezért 1963-ban csak keveset vi-
torláztam, ’64-ben pedig már alig-alig indultam versenyen.
Szerencsével jutottam ki az olimpiára. Az olimpia utáni év-
ben megsérültem, kereszt- és oldalszalag-szakadásom lett.
Akkoriban keresztszalagot itthon nem operáltak. és abba kel-
lett hagynom. A vitorlázás is már egész jól ment, és abban
nem zavart ez a sérülés. 1967-ben Balatonfüreden rendezték
az elsô junior Európa-bajnokságot, ott negyedik lettem. Be-
kerültem a Mexikóra készülô olimpiai keretbe is, de oda vé-
gül nem utazott finnes. Ez volt az elsô olimpia, amire meg-
próbáltam eljutni. A következôre sem sikerült, 1972-ben Fi-
náczy Gyuri utazott a kieli olimpiára. A görögországi Eb-t
jelölték ki válogatónak, ahol Gyuri nagyon jól ment, harma-
dik lett. Nekem sajnos két futamom esett ki. Egyszer kióvtak,
egyszer pedig borulás miatt ugrott egy jó helyem. Nekem is jó
futmaim voltak, egy hatodik–nyolcadik hely lehetett volna, de
Gyuri fantasztikusan vitorlázott. ’72 után Gyuri átült 470-
esbe. 1971-ben fejeztem be az egyetemet, és kezdtem el orvos-
ként dolgozni. Mindig a szabadságomat használtam fel.
Igaz, egyetemi tanársegédként 48 nap járt, amit azért elég jól
be lehetett osztani. Aztán a Sebészeti Klinikára kerülve már
kevesebb idôm volt, mégis az olimpiát, illetve az arra való
közvetlen felkészülés idôszakát kivéve soha nem vittem kiké-
rôt. A montreali olimpia elôtt több nagy nemzetközi versenyen
is jól szerepeltem, mégis technikai gondjaim akadtak King-
stonban. A North-nak akkor jelent meg egy új, nagyon jó vi-
torlája, amit mi már nem tudtunk beszerezni. Kielben még
gyors voltam, meg tudtam verni a keletnémeteket vagy Serge
Mauryt, az Európa-bajnokot, de Kingstonban, a relatív erôs

Haán András a kosárlabda pályán

Valamikor a hetvenes években Balatonfüred elôtt egy jó friss északiban
Finnes pályafutása alatt mindig az M 11-es rajtszámmal indult 
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szelekben, a korábban eléggé meghajtott Musto vitorlám már
nem volt elég gyors. 12. és 16. között vitorláztam, akadt két
tízen belüli – harmadik és nyolcadik – helyem a gyengébb
szeles futamokon, de erôs szélben nem tudtam tartani a lépést. 

– 1984 óta nem vitorlázol. Hogyan lehet ezt elviselni?
– Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, de igyekez-

tem lehetôleg racionálisan mérlegelni. 1983-ban indultam
utoljára a magyar bajnokságon. ’82-ben még nyertem, de
az utolsó években már csak versenyekre jártam, az edzést a
pályára vitorlázás jelentette. Gondoltam rá, hogy hajtani
kéne Los Angeles-re, de milyen jó, hogy nem tettem! A Ba-
laton fôszerepet játszott abban, hogy nem kezdtem újra a fel-
készülést. A bizonytalan balatoni szélviszonyok rengeteg
holtidôt jelentenek. Egész napok mennek el szélhiányos lö-
työgéssel. Gyakran elôfordult, hogy túl erôs volt a szél, és mi
ugyan kimentünk, de a versenyt nem indították el. Ha köz-
ben az ember másvalamit is komolyan csinál, akkor nagyon
bosszantó az idôpocsékolás. A folytatás óriási szakmai vesz-
teséget okozott volna. A másik ok a családom. Versenyzés,
szakma és család együtt már nem jött volna össze. Két kicsi
gyereket neveltem, és hét közben gyakran már lefeküdtek
aludni, mire én holtfáradtan hazaértem. A versenyzés már
nem fért bele. De ami késik, nem múlik…

RUJÁK  I S TVÁN

Tallinn. Csonka olimpia volt, mert a szovjet csapatok af-
ganisztáni bevonulása miatt sok ország visszalépett a rész-
vételtôl. Vitorlázásban nem voltak ott az amerikaiak, bri-
tek, kanadaiak és sokan mások. Nekem, mint résztvevô-
nek, viszont a bojkott ellenére is igazi olimpiai hangulat-
ban volt részem. Sok versenyen voltam korábban, de sem-
mi nem fogható ehhez. 

Hogyan lettem olimpikon? Nem emlékszem olyasmi-
re, hogy kiskoromban az olimpiáról álmodoztam volna.

A hajók mindig vonzottak. Még az iskolakezdés elôtt
a bátyámtól tanultam olvasni. Eleinte csak indiános köny-
veket voltam hajlandó a kezembe venni. Miután Karl May
összes meglévô írását már kívülrôl tudtam, ráfanyalod-
tam egy Dékány András regényre. Na, ezután pedig csak
és kizárólag hajós könyvekkel álltam szóba! Mielôtt ti-
zenegy évesen vitorlázni kezdtem volna, lejártam a Duna
partra és fényképeztem, ami csak a folyón úszott. Gyûj-
töttem – persze kiskamasz módra, rendszertelenül – a ha-
józástörténeti adatokat. Szelektív, szitaagyam van, elfelej-
tettem az osztálytársaim felét, és nem ugrik be a szomszé-
dom neve, de a Titanic tisztikarát jó eséllyel hibátlanul el-
sorolom ma is. Bejártam a Közlekedési Múzeumba, ahol
egy öreg múzeumôrnek, Szotyori Bandi bácsinak, a dunai
Zsófia fôhercegnô, majd a Kossuth gôzösök egykori fôgé-
pészének történeteit hallgattam naphosszat. 

Persze, tengerész akartam lenni, ám ehelyett 1969 ta-
vaszán a nagybátyám levitt a Velencei-tóhoz a VVSI vitor-
lástelepre, és azonnal beíratott egy úgynevezett »kiválasz-
tó táborba«. Júniusban úgy negyven gyerek kezdett azon
a héten. Az utolsó napon én voltam az egyetlen, akit
Csermely Karcsi bácsi, az edzô még benn a kikötôben ki-
parancsolt a hajóból, de mégis ott ragadtam. Hát hogyan
gondolhattam volna olimpiára? Késôbb azonban ment a
dolog valahogy. Igaz, az elsô versenyemen egy Mollyal
nem sikerült kijutnom a rajthoz, mert forduláskor folyton
bedugtam a fejemet a shott szárai közé. Na igen, elôtte
Cadetban tanultam, ahol a behúzókötél hátul volt… Az-

Ruják István – 1980
1980: Ruják István (a 200-as vitorlaszám) jól szerepelt az olimpián



14

tán egy-két év múlva egyszercsak nyertem egy futamot.
Az különleges élmény volt, olyan, amit az ember meg
akar ismételni, de akkor sem álmodoztam bajnoki címrôl
vagy olimpiáról, csak a következô futamot szerettem vol-
na ismét megnyerni. És közben erôs szélben féltem a bo-
rulástól. Még jó, hogy a Reinhardt György vezette sport-
iskolában ez a kutyát se érdekelte. Ott menetrend szerint
edzés volt délelôtt és délután, függetlenül attól, hogy levél
sem rezdül vagy a földön fetrengenek a fák. A bátrabbja
még élvezte is az esés-kelést, én viszont az utolsó utáni pil-
lanatban is próbálkoztam, hogy a hajó egyenesbe kerüljön.
Ez jól jött késôbb, hogy nagy hullámokon hátszelezve a bo-
ruláshatáron vigyem a hajót. Úgy a gyors…

1972-ben kezdtem futamokat nyerni, és a tavaszi ver-
senyek alapján én voltam az esélyes a Moly bajnokságon.
Csakhogy elbuktam, a második lettem. Így továbbra se volt
okom álmodozni… Ôsszel a nálam idôsebb molyos ellen-
feleim átültek. Lassanként én lettem az egyik helyi menô,
tizenhét éves koromra kinôttem az ellenfeleket, a felnôttek
közül sokan éppen abbahagyták, és a Velencei-tavon nem
maradt erôs edzôpartnerem. Megküzdöttem érte, hogy az
akkori balatoni menôkkel többet edzhessek. Akkor sem
azért, mert egy jövendô olimpiai részvétel lebegett volna
elôttem. Egyszerûen az éppen elôttem lévôt akartam meg-
elôzni a következô versenyen. Meglepô módon sikerült el-
érnem, hogy utolsó éves VVSI versenyzôként a hajómmal és
a két táska cuccommal nyáron lenn maradhattam a Balato-
non. Ott kószáltam klubról klubra, mindig mással edzve. 

A hetvenes évek végétôl az éves ranglistákon rendsze-
rint elôkelô helyen végeztem. Voltam elsô is nem egyszer,
nyertem a válogatókat és utaztam külföldi versenyekre, de
a bajnokságot megbízhatóan mindig elcsesztem. Az elsô
felnôtt bajnoki címemet csak négy évvel az olimpiai részvét-
elem után szereztem.

1977-ben indultam elôször junior (U21) Európa-baj-
nokságon, és ott nyertem egy futamot. Akkor már szeret-
tem volna kijutni az olimpiára, de nem dôltem volna a kar-
domba, ha nem sikerül. Akkoriban még nem a NOB
szabta meg az indulók létszámát, hanem a nemzeti sport-
hatóságok írtak elô teljesítendô szinteket. Ez olykor nehe-
zebb volt, máskor könnyebb, mint a mai szintek. Ám ha
azt elérte az ember, még nem biztos hogy utazott, mert a
sporthivatal korifeusai a hasukra ütve változtathattak
ezen. Olykor meg is tették… 1979-ben a junior Eb 5. he-
lyemmel teljesítettem az olimpiai szintet, de 1980 tava-
szán még válogatóversenyeket futottam (Hyeres, Anzio)
a sokszoros magyar bajnok Haán Andrással, amit én nyer-
tem, de erre igencsak árnyékot vetett, hogy nem egyenlô
feltételekkel versenyeztünk. Én voltam a futtatott ifjú ti-
tán, az ô hátáról pedig már lekerült a Szövetség nyerge, és
ezt egyértelmûen éreztették vele.

Az olimpiára két héttel a versenyek elôtt kiutaztam,
mert Finnben a sorsolt hajókat magunknak kellett veretez-
nünk, a klemmeket, csigákat, köteleket stb. mindenki zacs-
kóban kapta. Általában kis létszámú mezônyök (12–15
induló) voltak, a legtöbben Finnben indultunk: 21-en. 

A helyi gyártmányok lényegesen gyengébbek voltak az
akkoriban használatos amerikai Vanguardoknál. Ennek
következtében jó néhány menô elvesztette megszokott
sebességfölényét, és ettôl zavarba jött (Minski, Doreste,
Hatzipavlis vagy Hjortnæs). Ez nagyban hozzájárult
késôbb a verseny meglepô eredményeihez. Én minden-
esetre ennek haszonélvezôje voltam. A sebességem a

A Balatonon tíz…

… majd jó húsz évvel a moszkvai olimpia után

Nagyhajóval is versenyzett
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korábbiakhoz képest óriásit javult, nekem nem okozott
gondot gyengébb hajóba ülni, sokaknak igen. De a sebes-
ségem egy vitorla miatt is sokat javult. Az olimpia elôtti
Európa-bajnokságon az amerikai világbajnok John
Bertrand tudván, hogy országa bojkottálja az olimpiát, el-
adta az Európában használt felszerelését. Nekem a spó-
rolt pénzembôl csak az egyik kétéves vásznára futotta, de
a lélegzetem is elállt, amikor felhúztam. Az »új« vitor-
lámhoz jól passzolt a puhábbik árbócom, és a tallinni ed-
zéseken egyre jobban felgyorsultam kis szélben. Korábban
inkább erôsben értem az élmezôny közelébe. Bele sosem,
de a közelébe, vagyis 15–20. körüli helyre igen. 

Számomra a verseny nagyon jól, és mégis nagyon rosz-
szul kezdôdött. Az elsô futamban magam számára is nagy
meglepetésként a harmadik helyen végeztem, de este meg-
hallgatásra hívtak hét másik finnessel együtt a zsûrihez. A
zsûri példát akart statuálni, és pumpálás miatt mindannyi-
unkat kizárt. Sokkoló volt. Ezután óvatosan versenyeztem,
de így is többször végeztem haton belül. Legrosszabb he-
lyezésem 12. volt, ami kétszer is becsúszott az erôs szeles
futamokon. Végül összetettben a kilencedik helyen végez-
tem. Nincs értelme azon gondolkodni, mi lett volna ha…
Ha minden ugyanúgy történik, ám nincs az óvás, akkor az
utolsó futamon a hatodik helyért küzdhettem volna. Bosz-
szantó, hogy így alakult, viszont mindent összevetve job-
ban ment a versenyen, mint vártam, és így is megelôztem
magamat a papírformához viszonyítva. Az elsô nap kizár-
tak közül is a legjobb lettem, és került mögém néhány
olyan nagy név, akit soha nem vertem meg azelôtt. 

Jártam korábban, és az olimpia után két évvel is Tal-
linnban. Kissé nyomasztó volt ott eltölteni egy-egy bô he-
tet. De az olimpia más! Akkor az egy hónapos kintlét
minden napja jó volt. A gyönyörû tallinni belváros házait
színesre festették. Az olimpiai falu is szép volt, minden re-
mekül mûködött. A rendezôk valóban mindent megtet-
tek, hogy a körülmények tökéletesek legyenek, a hangula-
tot pedig az olimpia teremtette meg. Egyvalami biztos,
bárkinek, akinek esélye van olimpiai kiküldetésre, üze-
nem: ezért érdemes hajtani!

SZÉKELY  ANTAL

1959-ben, Pécsett született, kilencévesen, az Orfûi-tavon
kezdett vitorlázni. Szakmája szerint tengerész, 1974 óta a
MAHART vitorlázója. Gyerekkorától az olimpiáról álmo-
dott. Az álma 1988-ban vált valóra: a szöuli olimpián a
magyar csapat tagja volt.

– 1968-ban édesapám vett egy csónakszerû valamit, ami-
vel lehetett vitorlázni és horgászni. Azzal kezdôdött a pálya-
futásom. Amikor már fél éve csúszkáltam ezzel a »dologgal«
az Orfûi-tavon, megkérdezte a Pécsi Vízügyi Sport Egyesület
egyik vezetôje, hogy miért nem vitorlázok komolyabban, ha
úgyis egész nap vízen vagyok? Így lettem klubtag. Ott akkor
csak Kalózok voltak, úgyhogy ezzel kezdtünk vitorlázni a nô-
véremmel együtt. Jó ment, haladtam a rendszerben. Volt pár
edzôtáborunk, több alkalommal eljött Hamvas Imre bácsi tá-
bort tartani, sokat tanultam tôle. Már juniorként úgy nézett ki,
hogy kinôttem a tavat, gyakorlatilag minden versenyt meg-
nyertem a felnôttek között is. Ezért egy balatoni egyesület fe-
lé kellett nyitnom, és a MAHARTBA jelentkeztem. Pont jó-
kor léptem, ekkor kezdôdött ott egy nagy fejlôdés, pár év alatt
több eredményes versenyzô igazolt oda, Galgóczy Tamás, a
Fundák–Zalai páros, Wossala Gyuri és Ruják István is itt

Ruják István a Kékszalag televíziós közvetítés kommentátora – 2015
Székely Antal
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kötött ki. Még évekig kalózoztam, de már az elején tisztáztuk,
hogy olimpiai hajóosztályban, mégpedig Finnel szeretnék vi-
torlázni. A testalkatom már akkor is erôs volt, úgyhogy a Finn
választása nem volt véletlen. A klubnak nem volt ilyen hajó-
ja, de a tervek között szerepelt Finn, Soling és 470-es vásár-
lása. 1978-ban kezdtem finnezni. Az elsô bajnokságomon,
1979-ben harmadik lettem a juniorok között. A klub két po-
csék NDK-s hajót vett, de a bajnokságra beszereztek egy hasz-
nált Füke hajót. Azzal lettem harmadik. Amikor Wossala
Gyuri átigazolt hozzánk, Vanguard hajóval ment, és amikor
’82-ben átült Solingba, akkor megörököltem a Vanguardot, és
azzal – Haán Andris mögött – rögtön második lettem a fel-
nôtt bajnokságon. A következô évben már junior válogatottként
utazhattam külföldi versenyekre. A moszkvai olimpiára a sa-
ját elképzelésem szerint készültem. Nagyon jó edzôtársaim
voltak: Szilvássy Attila, Litkey Farky, Ruják Pisti. A nemzet-
közi mezônyhöz képest hátrányban voltunk, akár a felszere-
lést, az anyagiakat vagy az ellátást nézzük. Mások szállodá-
ban laktak, a mi csapatunk sátrazott és Barkas-szal járt. Ég
és föld volt a különbség. Emléknek jó, de egy-két nyugodtabb
éjszaka biztos segített volna a magyaroknak a jobb eredmény
elérésében. 

– 1988-ban, Mátraházán a szárazföldi felkészülés alatt
leadtam 13 kilót. Mivel aránylag alacsony vagyok, ezért a
gyenge szeles versenyekre koncentráltam. Ez bejött, mert rög-
tön az elsô versenyen a Cannes-i Nemzetközi Héten jól sze-
repeltem. Ezen az olimpiai válogatón a második lettem. Lit-
key is jól ment, ketten is hoztuk a szintet, de akkoriban nem-
zetközi A kategóriás versenyen kétszer kellett az 1–6-ban
lenni. Az utolsó válogató versenyre Kielbe én itthonról kipi-
hentem érkeztem. Jól sikerült, hatodik – nemzetek között ne-
gyedik – lettem a nyolcvanvalahány hajóból. Ezzel másod-
szor teljesítettem az olimpiai szintet. Az az információ, hogy
az olimpia helyszínén nem fog fújni a szél Nagy Levente bá-
csinak volt »köszönhetô«, aki elôzô évben az elôolimpiáról a
parton írta a jelentéseket. Ott tényleg kettes–hármas szél
volt, de a vízen egyre beljebb fokozatosan erôsödött. Nagy él-
mény volt! Ötös–nyolcas(!) szél, kettô–hat méteres hullá-
mok, 30–80 m/perc-es áramlás! Elkészült a kikötô, profin
volt megcsinálva, minden létesítmény jól mûködött, az ott
dolgozók mindenben segítettek. Az ellátás kifogástalan volt,
egy elsô osztályú szállodában kaptunk szállást. Arról lehet-
ne beszélni, hogy mi, a magyar küldöttség, hogyan voltunk
ellátva. A kikötôben a keletnémetek meg az oroszok konté-
nerei között a földön ülve készültünk a futamra. Egy fa-
ládába rakhattuk be a cuccunkat, ez volt a rezidenciánk, a
beton. Például a franciáknak több konténere volt. Az egyik-
ben meteorológiai állomás, a másikban orvosi szoba, a har-
madikban masszázs, ja és egy saját büfé.

– Nekünk sorsolták a hajókat, amelyeket jónak nem ne-
vezném, de egyformák voltak. Mindenki saját árbócot és vi-
torlát vitt, ezzel a profiknak elônyük volt. Az elsô futamban
elsônek vettem az elsô, majd a leebóját. Végül 13. lettem, ez-
zel elég jó helyet értem el. Erôs szélben azonban hiába sike-
rült egy jó elsô kreuzot csinálnom, az erôs szeles emberek szé-
pen lassan ledaráltak. A kondíciómmal nem volt problé-
mám, egész egyszerûen jobban tudták odatenni a hajót a
hullámokon. Ilyen buta versenyen, mint a szöuli olimpián,
még nem vitorláztam. Ami az én erôsségem, hogy kreuzban
taktikusan vitorlázom, abból semmit nem lehetett kihozni,
mert 40 és 80 méter/perccel folyt szembe a víz a széllel.
Rosszabb volt, mintha a Dunán vitorláznál. Sokszor elôfor-
dult a fél mezônnyel, hogy túlkreuzoltuk magunkat, illetve a

Egy füredi versenyen

Tengeri bajnokság – 2006
J/24-es kormányánál – 2007
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folyás túlvitt bennünket. Hátszelezni hatos–hetes szélben
háromszor annyi ideig, mint normális esetben, azért fárasz-
tó volt. Az utolsó futamon hoztam a legjobb eredményem,
11. lettem. Végül a mezôny közepén végeztem: 16-an voltak
elôttem és ugyanannyian mögöttem. Az olimpia fantasztikus
volt. A többi sportolóval rettentô jó volt együtt lenni. Olyan
élményben volt részem, hogy minden fáradságot, kínszenve-
dést, küzdelmet megért. Amikor hazajöttem szeretettel fo-
gadtak. Sokan gratuláltak, látták mennyit dolgoztunk. Nem
panaszkodhatom, jó fogadtatásban volt részem. 

S Z I LVÁ S S Y  AT T I L A

– 1965-ben, Budapesten születtem. Nyolcévesen Optimist-
ben kezdtem, elsô évben középszinten vitorláztam, a váloga-
tott keret második soráig jutottam. Akkor az Agárdi Vízi-
sport Iskolában a gyerekekkel való foglalkozás intenzívebben
folyt, mint a Balatonon. Kedvezôbb körülményeket biztosí-
tott, voltak edzôk, motorosok; a többi egyesületnél pedig nem
nagyon. Nyilván, ha foglalkoznak a gyerekekkel, edzések
vannak, akkor ôk jobbak a többieknél. A kezdô táboroban
Cadetból több volt, de Op-ból is volt talán tíz. Op-ban nem
voltam túl eredményes, ezért történt egy kísérlet, hogy legyek
Cadet mancsaft, ami nem tetszett. A szüleimnek Agárdon
volt nyaralója, a szünetben leköltöztem Agárdra és csak is-
kolakezdésre jöttem fel Budapestre. Minden nap lementem a
klubba. Szerettem vitorlázni, ezért döntöttem: jó vitorlázó
leszek. Arra figyeltem, hogy a velem egykorúakat és a fiata-
labbakat megverjem. Mindig motivált voltam, sok kis célom
volt, ezeket rendre elértem. Jöttek az eredmények M-jolléban,
egyre jobb felszerelést kaptam, és sorra nyertem a bajnoksá-
gokat. Ez az agárdi mûhelymunka, és az edzôim: Hajek Fe-
renc és Horlai Béla eredménye volt. Majd az OK-dingi
következett. (Kelet-Európában a Laser helyett ezt választot-
ta a sportpolitika.) Az OK nem volt egy kezes bárány, de jó
alapot adott, utána már bármivel tudott menni az ember.
Voltak évek, amikor többet vitorláztam a Balatonon, mint a
Velencei-tavon. 

– Szerintem túl korán, 17 évesen kezdtem Finnezni, mert
a klubnak plusz pontot jelentett az egyesületi rangsorban, ha
jól szerepelek az ifi bajnokságon. Sikerült gyôznöm, minden-
ki elégedett volt, én pedig megmaradtam a Finnél. Hegedûs
Tibor lett az edzôm, akitôl nagyon sokat tanultunk. Direkt
beszélek többes számban, mert egyedül nem lehet fejlôdni, ha
nincsenek riválisok, akkor az ember nem lesz jó. Litkey Far-
kassal versenytársak voltunk, de nagyon sokat tanultunk egy-
mástól, ami komoly elônyt jelentett. Sokáig mentorom volt
Ruják István, edzôpartnere voltam, rengeteget tanultam tô-
le, mint ahogy Sipos Pétertôl is, aki évtizedekig volt az
edzôm. Junior éveim alatt, a nyolcvanas években a keleti
blokkba sok versenyre kijutottam. Komoly ellenfelek között
sokat fejlôdtem a külföldi versenyeken. (Örök élmények ezek,
a maiak már sose tudják meg, hogyan jut ki három ember egy
Barkas-szal, mondjuk Tallinnba… A Barkas szakmát is
adott az ember kezébe, aki nem tanult meg autót szerelni, az
a határig sem jutott…) 1987-ben már olimpiára készültem.
Hárman voltunk: Tonyó, Farky (Székely Antal, Litkey Far-
kas – a szerk.) és én. Én voltam a harmadik. 

– Akkor határoztam el, hogy hajtok tovább. Egy nagyon
komoly programot csináltam. Akkor az ELTE-re jártam, mel-
lette tudtam sportolni, a fizikai állapotom jó volt, a felszere-
lésem magyar szinten megközelítette a legjobbat. Amit sajná-
lok, hogy kevés külföldi versenyre jutottam el, és nemzetközi

A magyar küldöttség, bal oldalon Szilvássy Attila

1992: Szilvássy hajója Barcelonában
Szilvássy Attila 
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edzôtáborban sem nagyon voltam. Egy évben talán egyszer, de
akkor láttam, hogy milyen a profi felkészülés, milyen egy jó
edzés. Voltak sikereim, az olimpia elôtt megnyertem az Oszt-
rák Bajnokságot, Warnemündében harmadik lettem, ami cso-
dának tûnt, mert ott mindig alaposan elverték a magyarokat.
Tallinnban és Sveringben is dobogós helyet értem el. 1992 ele-
jén még nem zárultak le a válogatók, akkor a MOB a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség ajánlása alapján döntötte el, hogy ki
utazhat az olimpiára. Egy nemzetközi A kategóriás versenyen
az elsô valahányban kellett lenni. Három verseny számított:
a tavaszi Garda, Anzio és a cádizi vb. Jól szerepeltem eze-
ken a versenyeken. A Gardán harmadik lettem, azt mondták
ez egy jó ajánlólevél, de önmagában még nem szint.
Anzióban nyolcadik vagy kilencedik voltam, Cádizban a
legjobb magyar lettem. Ezzel jutottam ki az olimpiára, ahol
Kelet-Európából két finnes szerepelt: a horvát Kuret Karlo és
én. Akkor egy újabb felkészülési fázis kezdôdött: azt mond-
ták, hogy a szövetségi felkészülést kell csinálnom, ami azt je-
lentette, hogy Füreden egy héten át egyetlen finnesként az
Europés Bácsics Krisztinával edzettem. Lehetett még bicikliz-
ni is… Az olimpia elôtt nem így kellett volna!

– Ott volt Sipos Péter, az edzôm, de nem tudott érdem-
ben segíteni, mert külön pályán versenyeztek az osztályok, és
kevés motoros volt, ezért a taktikai utasítás így hangzott:
„Ott a pálya, megtalálod, menj!” Egy öbölben volt a verseny,
és nem volt aki megmérje az áramlást, pedig jó lett volna tud-
ni – és mások tudták –, hogy milyen a vízfolyás. Az elsô fu-
tamban rögtön kaptam egy nagy pofont: jól rajtoltam, a
kreuzbójánál harmadik voltam, aztán raumban levitt az
áramlás. Szél felé kellett volna menni, mint a többiek, de úgy
gondoltam, hogy biztos csatáznak, én meg lee taktikát csi-
náltam – és csúnya vége lett, a harmadik harmadban futot-
tam be. Ha ismerem az áramlási viszonyokat ez elkerülhetô
lett volna. A többi futamon is kijött a többiek nagyobb gya-
korlata, végül a 21. helyen zártam úgy, hogy nem volt húszon
kívüli futamom, egyszer voltam tíz körül. Szükség lett volna
edzôpartnerre, mert ott voltunk egy héttel korábban. Minden-
kinek kívánom – ha van ilyen álma –, hogy jusson ki egy
olimpiára. Fantasztikus élmény. 

– Amikor hazaértem mindenki gratulált, de nem voltam
elégedett, a 15. hely körül kellett volna végeznem. Csalódott
voltam, mert nem tudtam a maximumot teljesíteni. Készültem
a következô olimpiára is. 1993-ban itthon minden versenyt,
a futamok zömét megnyertem. Elindultam az Eb-n, az volt
a kegyelemdöfés. Nagyon megvertek olyanok, akiket koráb-
ban nem is láttam. Beültek a Devoti hajókba, amire nekem
esélyem sem volt, és beláttam, hogy nincs tovább…

L ITKEY  FARKAS

Korábban nem történt ilyen: két testvér, kormányosként –
Botond 470-esben, Farkas Finnben – egy olimpián szere-
pelt. Édesapjuk példáját követték, aki 1972-ben Mün-
chenben versenyzett. 

– 1986-ban adódott egy nagy lehetôség: a Gardán vitorláz-
tunk egy versenyen, amit én nyertem, Spitzauer lett a harmadik,
Devoti tíz felett ment. Húszéves voltam, Spitzauer 21. Hívott
bennünket, hogy lakjunk nála, és készüljünk együtt. Hazajöt-
tem, elmondtam a vezetôknek, akik néztek rám, mit akarok? Ki-
megyek Olaszországba lakni? Na, ne… Ha az akkor megva-
lósul, nagyon nagy dolog lett volna. Devoti négy év múlva az
olimpián ezüstöt nyert, Spitzi Európa- és világbajnok lett. Mû-
ködhetett volna. A kis nemzetek akkor is együtt készültek. 

Szilvássy Assóval is versenyez

Szilvássy Attila ma is Finnezik…

… és nem is eredménytelenül
1996: A rajt után Litkey Farkas tisztán vezet. Ezt többször megismételte…
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– 1988-ban voltunk elôször esélyesek arra, hogy kijussunk
egy olimpiára. Én akkor voltam 22, Boti 21 éves. Ô akkor
hollandizott, én finneztem. Furcsa rendszer volt, kétszer kel-
lett világkupa versenyen – Hyeres, Medemblik, Kiel – az elsô
hatban lenni, illetve Eb-n vagy vb-n nemzetek között az elsô
hétben. Az utóbbit csak egyszer kellett megfutni. 1992-ben is
lecsúsztunk az olimpiáról, és mindkettônknek harmadszorra
sikerült. 1996-ban könnyebb volt teljesíteni a szintet, nemze-
tek között az elsô harmincban kellett lenni. Talán ezért volt az
ezen az olimpián a legnagyobb létszámú a magyar csapat. 

– Nehéz volt motivációt találni az olimpián, már azt is si-
kernek éled meg, hogy ott vagy, kijutottál. Egy átlagembernek
viszont ez nem jelent semmit. Ettôl kezdve a siker következô
lépcsôfoka az elsô három hely, és kész. A szakma persze tud-
ja, hogy a mezôny elsô felébe kerüni is sikert jelent. Ma már
én is úgy gondolom, hogy az ember egy nyolcadik–tizedik
helyre is elégedetten nézhet vissza.

– Problémát jelentett az is, hogy kimaradt egy idôszak a
felkészülésbôl, amikor Botival közösen próbálkoztunk Hol-
landiban. Ami egyrészt türelmetlenség miatt, másrészt az én
túl nagy egóm miatt – mert kevéssé fogadtam el azt a pozíci-
ót, amibe kerültem – nem sikerült. Neki pedig nyilván toleran-
ciára volt szüksége ahhoz, hogy kezelje a helyzetet, Botond-
nak el kellett viselnie, hogy olyan mancsaftja van, aki még so-
ha nem mancsaftolt, hatalmas az egója, gondolkodik, bele-
szól, hogy ô mit csináljon, és idônként kritikával él. Ezek
mind fékezik a hajót. Kellett volna egy erôs szakmai kontroll,
ami ezt megakadályozza, engem bent tart Finnben, és meg-
mondja a Botinak, hogy nem ez az út. Vagy, ha már össze-
ültünk, akkor egyben kellett volna tartani minket az olimpi-
áig, mert egyébként egész jól mûködött a dolog. Szóval szak-
mai szempontból két hiba is történt. Ennek lett az az eredmé-
nye, hogy egy idôre mindketten abbahagytuk az élsportot. 

– Én mindig gyenge szélben voltam erôs. Egyébként ez a
magyar vitorlázókra jellemzô. 1992 ôszén kezdtem újra fin-
nezni, akkor az volt a mániám, hogy erôs szélben is jól kell
menjek. Miközben az erôset felépítettem, gyenge szélben elfe-
lejtettem vitorlázni, illetve az leépült. Ez volt a bajom az olim-
pián, nem voltam olyan gyors gyenge szélben, mint korábban.
Az olimpia elôtt, a téli felkészülést Majthényi Zsombival csi-
náltuk végig, mindenhova jöhetett velem. Ez tök jó volt. A
Gardán, amint felkelt a nap kimentünk, és amikor leállt az
északi befejeztük. Ötös-hatos szélben nyomtunk három órát,
és úgy kifáradtunk, hogy délután, amikor a gyenge és közép-
szelet – kettest, hármast – lehetett volna gyakorolni, már nem
vitorláztunk. Pedig tudtam, hogy Atlantában inkább gyenge
szélre számíthatok, csak azt nem tudtam, hogy ha az erôs
szélre koncentrálok, akkor leépül a gyengeszeles tudásom, és ez
nagyon idegesítô volt. Ott volt a lehetôség, és nagy eredményt
kellett volna elérni, de nem tudtam élni vele. Ez Savannahban
nap mint nap nyomasztott. Az elsô nap 11. lettem, és úgy
éreztem, hogy az nem jó. Egy vb-n igen, ahol ott a teljes me-
zôny, de az olimpián ez nem egy jó hely. Aztán a végén az lett
a legjobb eredményem. Folyamatosan benne volt a versenyben,
hogy nem épült fel a gyengeszeles sebességem. Volt még egy hi-
ba. Devoti hajókkal mentünk az olimpián, és én ott ültem
elôször ilyenben. Mindenki azzal ment elôtte, én pedig addig
Vanguarddal aztán Patával vitorláztam. Ez rossz irány volt
nagyon. Azt gondolom, hogy mindenképpen kell egy hiteles
szakmai vezetô, aki foglalkozik az emberekkel. Ez nem csak
a mi problémánk, másoknak is hasonló gondjuk volt azon az
olimpián. Mindannyiunknak jól jött volna némi támogatás, és
biztos vagyok benne, hogy nyitottak is lettünk volna rá.

Litkey Farkas – 2003
Farkas a Kékszalagon – 2010
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DR.  HA JDU BALÁZS
Nyolcéves kora óta, elôször Optimistben és Laserben
(idônként S-yolléban és Kalózban is) vitorlázott, 1995-tôl
finnezett. Éveken keresztül a hajóosztály élmezônyéhez
tartozott, kilenc Finn bajnoki aranyérme van, kétszer vett
részt az ötkarikás játékokon. Sydney-ben nagyon jól ver-
senyzett, 15. lett, úgy, hogy öt alkalommal is az elsô tíz kö-
zé került, és ebben a sorozatban akadt egy harmadik és
egy ötödik helye is. Olyan nagymenôk végeztek mögötte,
mint az elôolimpiát nyert kanadai Richard Clarke, a né-
met Michael Fellmann, a kétszeres világbajnok dán Lasse
Hjortnæs, és a világranglista legjobb tíz finnese közé tar-
tozó cseh Michael Maier. Bevált a görög edzôpartnerrel
végzett intenzív felkészülés. A Sydney-i olimpiát követô
két és fél évben szünetet tartott, és ügyvédjelöltként dol-
gozott egy nemzetközi ügyvédi irodában. Majd újból bele-
vágott a felkészülésbe, és Athénban ismét ô képviselte
hazánkat Finnben, és 23. lett. Végezhetett volna elôrébb
is, ám ahhoz némi szerencse, és egy-két tízen belüli helye-
zés kellett volna. Nem hagyta abba a vitorlázást, ma is ak-
tív nagyhajós versenyzô. A hazai és nemzetközi szövetség-
ekben, az ISAF-ben betöltött tisztségei mellett, 2005 óta
a Nemzetközi Finn Szövetség elnöke.

– A Sydney-öböl egy tölcsér alakú, zegzugos folyótorko-
lat. Keleten van a bejárata, a tölcsér mélyén pedig ott a Syd-
ney Operaház, közelében az olimpiai kikötôvel. Az öbölben
volt négy pálya, kettô pedig a nyílt tengeren. A nyílt vízen
kezdtünk, ahol komoly áramlás volt, hatalmas hullámok-
kal. Nem volt egyszerû kiismerni a körülményeket, az A és D
pálya – ahol elég sokat versenyeztünk –, az öböl bejáratán
belül helyezkedett el, de ide, oldalról, a nyílt tengerrôl még
bejöttek a nagy hullámok, ráadásul itt sokkal forgolódóbb
szél fújt, és a parti kiszögellések megkavarták a víz áramlá-
sát. A két legjobb futamom – egy harmadik és egy ötödik hely
– azon a D pályán sikerült, ahol két gyengébb, 16. helyet is
csináltam. Az egyik alkalommal sokáig vittem a pályakul-
csot, amit aztán sikerült eldobnom, és feljöttem tizenhatodik-
nak. Ugyanakkor az új-zélandi srác két körön át vezetett,
majd egy hellyel elôttem futott be. 

– Az elsô futamon kizártak. Jól mentem az elsô körben,
a tizedik hely tájékán vitorláztam. A másodikban bejött a
pálya korábban rossz oldala, ezért újra összejött a mezôny,
és a kreuz végén a bójánál nagy tülekedés támadt. Devoti
ment jobbcsapáson, én balon, fölöttem a görög versenyzô.
Miatta nem fordulhattam, viszont Devoti mögé se szerettem
volna kerülni, mert ott egy falban jöttek a többiek. Végre be-
fordult a bójához a görög, és én is fordulhattam, de már ke-
vés hely maradt, és Devotival koccantunk kicsit. Egy normál
versenyen nem óvott volna, de itt, az olimpián igen. Héthú-
szat nem csináltam, mert jelentéktelen ütközés volt. Devoti
amúgy is mindig – okkal, ok nélkül – üvöltözik… A bója
után ô raumolni kezdett, én viszont leejtettem hátszélre, így
azonnal eltávolodtunk egymástól, nem hallottam, mit kia-
bál, és nem láttam nála óvózászlót kitûzve. 

– Nagyon együtt van az olimpiai mezôny. Itt olyanok
voltak a körülmények, hogy gyakran nehezebb volt megtar-
tani egy vezetô helyet, mint hátulról feljönni. Több futamon
elöl vitorláztam. Amikor harmadik lettem, akkor két bóját el-
sônek vettem, de voltam persze közben negyedik, ötödik is.
Az olimpiai verseny más is, meg nem is, mint a többi. Rajtol-
ni jóval egyszerûbb, mint egy százas vb-mezônyben, és a pá-
lyán is ritkábban alakulnak ki szoros helyzetek. Persze a me-

2000: Hajdu Balázs Sydney-ben

2004: Hajdu Balázs Athénban

Második olimpiája után…

… egy füredi versenyen
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zôny nagyon erôs és kiegyenlített. Ha az ember akár egy kis
hibát vét, egy pillanat alatt hátravágja magát, és nehéz fel-
jönni, itt nem lehet 30–40 helyet javítani, minden pontért
meg kell harcolni és meg kell becsülni. Az olimpián nagyon
könnyen lehet bárki utolsó is. A középmezônyben a tizenket-
tediktôl a tizenhatodikig egy bolyt alkottunk, kis pontkü-
lönbségnyire egymástól. Örülök annak, hogy sokszor elöl
tudtam vitorlázni, és annak is, hogy végeredményben tizen-
ötödik lettem. Athénban sem volt más a helyzet, nagyon szo-
ros küzdelmek voltak. Ezekbôl rendre nem jöttem jól ki, ezért
az elvárásom alatt szerepeltem. 

– Balázs, miként kerül magyar vitorlázó egy olim-
piai hajóosztály szövetségének élére?

– Miután Philippe Rogge, az addigi elnök egyéb elfog-
laltságaira hivatkozva lemondott, és az egyik alelnök, a szin-
tén olimpikon olasz finnes, Michele Marchesini felkért, hogy
induljak az elnöki posztért. Ezzel párhuzamosan több finnes
is felhívott – így többek között a görög Emilios Papathana-
siou, akivel korábban együtt készültünk az olimpiára –, hogy
vállajam a jelölést. Ha ôk nem keresnek meg, akkor nem am-
bicionáltam volna, mert úgy gondoltam, a magyar és a nem-
zetközi vitorlás szövetségekben betöltött pozícióim által elég
feladatom van. De elgondolkodtam, hogy milyen újítások
szükségesek a hatékonyabb mûködéshez, számba vettem az
elôttem álló feladatok nagyságrendjét, és rájöttem, ha a Finn
szövetségen belül megfelelôen tudom a feladatokat delegálni,
akkor vállalhatom ezt a kihívást. A munkámban segítségem-
re lesz a két alelnök, az ügyvezetô igazgató, a technikai bi-
zottság elnöke, a pénztárnok és a mastersek által delegált al-
elnök. Egy nap gondolkodási idô után végül igent mondtam.
A feladataim körét két nagy csoportra lehet osztani: egyrészt
a kapcsolattartásra, azaz a nemzetközi versenyeken, üléseken
való részvételre, illetve az inkább háttér jellegû feladatokra,
mint például a szövetségi feladatok tervezésében való részvé-
telre és feladataink végrehajtásának ellenôrzésére.

BERECZ  ZSOMBOR

A Berecz családot mindenki ismeri a Velencei-tavon. A
történet még a múlt század húszas éveinek végén kezdô-
dött, amikor Zsombor dédapja telket vásárolt Agárdon.
Késôbb a nagymama egy a balatoni dingihez hasonló ha-
jóval kezdett vitorlázni. Zsombor édesapja, dr. Berecz Bo-
tond egy horgászladikból átalakított oldalsvertes vitorlás-
sal tanulta meg az alapokat, hogy késôbb unokatestvére,
Fluck Jenô hívására a balatonföldvári Mélyépítôkben ver-
senyezzen a legendás elsô három Moly – Athos, Porthos,
Aramis – egyikén. Ekkoriban a VVSI-be bejutni csak álom
volt, de Botond itt cseperedett versenyzôvé. Több kor-
osztályos magyar bajnoki cím után Finnben lett junior
válogatott, de korán abbahagyta a versenyzést.

Zsombor 1986-ban, a Berecz család negyedik gyerme-
keként, húsz évvel bátyja, Botond után született. 1997-ben
kezdett versenyszerûen vitorlázni. Egy év múlva már ab-
szolút második helyezett a magyar bajnokságon. Zsom-
bor fantasztikus tehetségnek bizonyult, másfél év vitorlá-
zás után 1999-ben már ô a bajnok, majd 2000-ben és
2001-ben is. Elôtte soha senki nem nyert egymás után há-
romszor Optimist bajnokságot Magyarországon. Aztán
mindenben – Sikló 4.7, Sikló ifi, Laser ifi, Laser Radial,
Laser Standard, Kalóz, Finn junior, Finn – gyôzött, amibe
csak beült. 2005-ben, 19 évesen nyerte az elsô felnôtt
Finn bajnokságát. Háromszoros olimpikon, legjobb

Majd’ tíz évvel az athéni olimpia után

Hajdu Balázs a mai napig versenyez

Berecz Zsombor egymás után háromszor Optimist bajnok – 2000

Laser 4.7 bajnoka – 2004



22

eredményt Rióban érte el, Finnben 12. lett. Azóta a nagy
nemzetközi versenyeken rendre az elsô tízben szerepel,
de Eb és több világkupa ezüstérme is van. 

Elôször 2002-ben jelent meg a Hajó Magazinban in-
terjú Berecz Zsomborral. Akkor – többek között – a kö-
vetkezôket mondta: – Külföldön ritkán jön ki a lépés, ott
két-háromszáz hajó között kell versenyezni, és ez szokat-
lan. Eleinte egyáltalán nem találja az ember a helyét. A
kinti menôk egészen másként vezetik a hajójukat. Sokkal
többet dolgoznak testtel, mint mi. Itt, a Velencei-tavon
nincsenek is olyan hullámok, amelyeken ezt gyakorolni le-
hetne. 1998-ban részt vettem egy edzôtáborban Füreden,
amit Eszes Detta vezetett. Ott sokat foglalkoztunk a ha-
jóvezetéssel, akkor tanította meg azt is, hogy hogyan kell
ülni a hajóban úgy, hogy kényelmes és hatékony is legyen.
Itthon nem engednek nagy szélben edzeni, mert féltik a
felszerelést. Az ôsszel Pulán az egyik nap olyan szél fújt,
hogy nem rendeztek futamot, a legyelek mínusz egy fok-
ban mégis kimentek edzeni. Másként nem megy. Mi meg
örültünk, hogy végigvitorlázhattuk a futamokat. 

Azóta rengeteget edz tengereken, öt éve Valenciá-
ban, a Devoti Dinghy Academyn készül. 

– 2001-tôl már különbözô kis vitorlákkal – 4.7, Radial
– Laserben vitorláztam. 2005-tôl Laser Standardban ver-
senyeztem, majd a londoni olimpiát követôen finnezek. 

Berecz elsô olimpiája: Peking, azaz Csingtaó. A Laser
volt az egyetlen osztály, ahol dúskálhattunk az olimpiai
kvalifikációban, hiszen ausztráliai a világbajnokságon ket-
ten is teljesítették a szintet. Tíz kiadó hely volt az olimpia
legnépesebb osztályában, erre huszonhét nemzet lasere-
sei hajtottak. A kvalifikáció Berecz Zsombornak és Faza-
kas Györgynek is sikerült, közülük – a sorrendben elôrébb
végzett – Berecz Zsombornak húzzák fel a magyar zász-
lót a csingtaói mólóra. Negyvenöt hajó volt a rajtnál, kö-
zülük Berecz a világranglistán a harmincnyolcadik helyen
állt, így minden ennél jobb eredménnyel elégedett le-
hetett. Végül a 29. helyen végzett a negyvenöt fôs me-
zônyben. A legjobb helyezése 14. volt, ezt a nyolcadik fu-
tamban érte el. Jól vitorlázott. Berecz csingtaói teljesítmé-
nyérôl beszéljen kétszeres olimpikonunk, Hajdu Balázs, aki
a Nemzetközi Finn Szövetség elnökeként a vízrôl, közelrôl
láthatta Zsombi vitorlázását. – Nem szabad elfelejteni,
hogy szinte fél éve sincs annak, hogy elkezdte a mai nem-
zetközi középmezôny által évek óta teljesített edzésmun-
kát. Ehhez képest Giba (Sigmond András – a szerk.) segít-
ségével, és persze saját tehetségének köszönhetôen egész
jó lett a kreuzos sebessége, míg hátszélben inkább a me-
zôny gyorsabbik felében mozog. A következô évek nagy
feladata lesz az idén összegyûjtött tudás készségszintre
fejlesztése, illetve az erôsszeles mozdulatsorok összeraká-
sa. Zsombit és a hozzá hasonló versenyzôket nagyon meg
kell becsülnünk, mert hihetetlen, ahogy – a mindannyiunk
elôtt ismert körülmények ellenére is – a futamok alatt ko-
moly versenyben van a mezônnyel. A körülbelül hatvan-
perces futamok végén egy–két percen belül befutó me-
zônyben most még talán nem nekünk dolgoznak a néha
akár nyolc–tíz hajót is jelentô méterek, de a jövôben van
esély arra, hogy ez megforduljon.

A második nekifutás: London, azaz Weymouth. Az
olimpia legnagyobb létszámú mezônye Laser osztályban
vitorlázott. Feltehetôen a legerôsebb is. Zsombi nagyon jól
versenyzett, de kevés szerencsével. Természetesen ezen a
színvonalon nem a szerencse határozza meg a helyezéseket,

Finn junior és felnôtt bajnok – 2005

Berecz Zsombor elsô olimpiájára készül – 2008

Rendszeresen vitorlázik tengeren – 2010, fotó: Litkey Zsolt
D-ONE Gold Cup: Berecz Zsomor ezüstérmes – 2010,
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de az egyes futamok végén a 49 hajó két percen belül cél-
ba ér, az ellenfelek között néhány méter, olykor csak centi-
méterek döntenek. Egy balszerencsés szituáció – vagy más
hibából adódó akadályoztatás – az összetett végeredmény-
ben akár tíz–tizenöt helyet is jelenthet. 

Berecz Zsombor a 21. helyen végzett. Ha csak az ötö-
dik futamban a vele történteket megússza, vastagon az
elsô harmadban vagy a legjobb tizenötben fejezi be a ver-
senyt. Sôt, ugyanezzel a teljesítménnyel – egy kicsi szeren-
csével – akár az Éremfutam közelében is végezhetett
volna. A futamoknak több mint a felén kitûnôen vitorlá-
zott, legalább kétszer pedig világklasszis teljesítményt
nyújtott! A négy gyengébb futamából kettôben rajta kívül
álló okok miatt veszített sok helyet, összességében leg-
alább harminc–negyven pontot. Ezzel kalkulálva 13–14.,
és a mutatott teljesítménye alapján (élôképpel és grafiku-
san minden futam követhetô, látható volt az interneten)
valóban ez a helyezés illette volna meg. 

Komoly hibát legfeljebb az elsô napon, a két nyitó fu-
tamon követett el, amikor meglehetôsen tompán vitorláz-
va 30., majd 34. lett. Nem szerencsés egy nagy verseny el-
sô napján behúzni a kiesôfutamot. Pláne nem kettôt,
tekintve, hogy egyet lehet kiejteni. A második napra már
felszívta magát. A harmadik és a negyedik futamon kitûnô
rajttal és gyönyörû vitorlázással – a mezônyben a tudásának
megfelelô helyen vitorlázva – 11. és 12. helyet produkált. 

Az ötödik futamon is ugyanilyen hozzáállással rajtolt.
A GPS-nyomkövetésre alapozott élô internetes grafika
mutatta, hogy a legjobb öt között vitorlázott, amikor azt
láthattuk, hogy hirtelen körbefordul, mintha egy rá kirótt
büntetést hajtana végre, és visszaesik a tök utolsók közé. 

Az esetet a helyszínrôl edzôje, Kelemen Tamás mesél-
te el telefonon: – Zsombi mai elsô, összességében ötödik
futamát a görög versenyzô tette tönkre egy meglepô és kö-
zeli fordulóval. Evangelosz Kimonasz úgy vélte, hogy élete
futamát csinálhatja. Jó helyen és jó idôben, közvetlenül
Zsombi pozíciója alatt helyezkedett, és ez ígéretesnek tûnt
számára. Nem tudom, hogy az izgalom vagy a figyelmet-
lenség volt az oka, de alaposan beledurrantott Zsombi ha-
jójába. Ami a GPS-jelek alapján forgásnak látszott, az va-
lójában az is volt, de nem önszántából és nem büntetésvál-
lalás okán hajtotta végre, hanem az ütközés miatt, ami
olyan erejû volt, hogy teljesen megforgatta a vétlen hajót.
Zsombi ezzel az ötödik hely környékérôl az utolsóra esett
vissza. Zsombi természetesen óvott, a jelenet egy zsûriha-
jótól talán húsz méterre történt, így a tárgyalás csupán for-
malitás volt, a görögöt kizárták. Ez azonban Zsombin nem
segített, viszont alaposan feltüzelte a következô, hatodik fu-
tamra, amikor hatalmas kedvvel, eltökélten és hibátlanul vi-
torlázott, közel állt a futamgyôzelemhez is.

Valóban, azon a hatodik futamon végre nagyon kijött
neki a lépés. Ragyogóan rajtolt a luvoldalon. Egyedül jött
ki a mezônybôl, és pillanatok alatt jelentôs – cirka har-
mincméteres – elônyre tett szert. Két másodperccel veze-
tett a bójánál, azonban hátszélben egy hátulról érkezô
frissülés a vezetô hajókra tolta gyakorlatilag az egész me-
zônyt. Az élen haladó Zsombinak így is kizárólag az olim-
piai érmekre hajtók voltak az ellenfelei: Tom Slingsby,
Tonci Stipanovic és Pavlosz Kontidesz. Ketten megelôzték
egy újabb frissülésben, de a többieket, közöttük az össze-
tettben azonos pontszámmal vezetô ausztrált és ciprusit
is tudta tartani. És a csata a továbbiakban, egészen a be-
futóig folytatódott. Az elsô öt hajót sokszor csak néhány

Olimpia elôtt – 2011

Rendszeres résztvevôje a világkupa versenyeknek – 2011

Edzés, edzés és edzés…

… nap mint nap, naponta kétszer vízen – 2011
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méter választotta el egymástól. Végül a horvát Tonci Stipa-
novic gyôzött Tom Slingsby elôtt, Berecz Zsombor a har-
madik helyen futott be!

Egy pihenônap után augusztus 3-án folytatódott a
verseny. Berecz Zsombor újra megmutatta, hogy ott a he-
lye a mezôny elsô harmadában! A hajók közti idôkülönb-
ségekbôl kiderül, hogy milyen eszement módon szoros a
verseny a mezôny közepén. A harmadik bójánál 39-ként
fordult, és 36 másodpercnyire volt a 21-tôl! Innen felka-
paszkodott a célig a 21. helyre, a 39-ként befutó ellenfél
33 másodperccel utána érkezett. 

Fantasztikusan rajtolt a nyolcadik futamban. Az élô te-
levíziós közvetítésen jól látszott, hogy a környékén sem volt
hajó a rajtnál. Az elsô bójánál ötödik, a másodiknál hetedik,
majd a 11–13. helyen vitorlázott. Az utolsó kreuz szaka-
szon feljött a 11. helyre, de a befutó elôtti hátszélben egy
frissüléssel hárman is megelôzték, végül 14. lett a célban.

Az utolsó napon, a kilencedik futamban Zsombi újra
remekelt! Javier Hernandez, Tom Slingsby, Berecz Zsom-
bor… Ez volt a sorrend az elsô bójánál, és aztán sorra a
többinél is. Az utolsó hátszélben ugyan megelôzte az új-
zélandi Andrew Murdoch, de célba ér a negyedik helyen.
Kiváló! Ezzel az utolsó, tizedik futam elôtt felzárkózik, 17.
az összetett listán. Még egy szerencsés futam és akár…
De az utolsó nem az. Az elsô körben húszon belül, a tize-
diktôl alig húsz másodpercnyire vitorlázik. Minden rend-
ben. Aztán Zsombi a következô cirkáló szakaszon visz-
szacsúszik, és a 31. helyen ér célba. 

Ezzel összetettben végül a 21. helyen végzett. A sok-
kal elôbbre várt osztrák Andreas Geritzer pedig egyetlen
ponttal elôzte meg, holott tíz futamból hatszor végzett az
a legjobb tízbe várt »sógor« elôtt, akinél Zsombinak a ki-
emelkedô futameredményei is jobbak voltak. 

Egy biztos, Zsombor szép pillanatokat szerzett min-
den, a vitorlázást – és a úgy általában a sportot – szeretô
embernek. Szimpatikusabb volt így a tíz futam, mintha
ugyanezt az eredmény csupa húsz körüli helyekkel érte
volna el. Láttuk küzdeni, szenvedni, sikeresnek, mint
ahogy láttuk bukni és hibázni. Egyet nem láttunk tôle: fel-
adni. Emelt fôvel térhet haza. Megkockáztatom, hogy jó-
val elôrébb tart, mint amit a helyezése mutat. 

Harmadik olimpia: Rio de Janeiro. Az igazi kérdés az
volt: akad-e valaki, aki megszoríthatja az öt éve – két alka-
lom kivételével – veretlen brit Giles Scottot? A szakértôk
szerint nem nagyon. A további két éremre viszont öten–ha-
tan is eséllyel pályázhatnak, de ha további öt–hat verseny-
zô érne a dobogóra, az sem jelentene nagyobb meglepetést.
A mezôny kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy a pontszer-
zô helyekre akár húszan is aspirálhatnak… Nagyon erôs ez
a társaság, sok szakember szerint a Finn az olimpiai vitor-
lázás csúcsa. Akkor miért csak 23 finnes állhat rajthoz? 

Egy olyan társaságba bekerülni mint az Eb, vb, olim-
piai érmes finneseké, már magába véve is nagy dicsôség.
Ugyanakkor ezek a rangok az olimpián semmit sem jelen-
tenek, mert akik kijutottak Rióba, azok közül a többség-
nek van a fenti kollekcióból legalább egy. Persze minden
jel szerint közülük kerülnek ki az olimpiai dobogósok is. 

Zsombor a saját elvárása szerint pontszerzô helyen
végezne, ami mondhatjuk reális célkitûzés tôle. Vélemé-
nyem szerint lehet ô jobb is, de ha ettôl elmarad, akkor
sem dôl össze a világ. A versenyzôk között olyan kicsik a
tudásbeli különbségek, hogy Rióban a pillanatnyi forma,
és még inkább a pszichés tényezôk döntenek majd. 

Londoni olimpia vitorlásversenyeit Weymouth partjainál rendezték – 2012

Egy jó rajt a sok közül az olimpián – 2012

Olimpia után egy kis kikapcsolódás – 2012

Rió – 2016, fotó: Cserta Gábor
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A finnesek pályáján, az elsô futam idején gyenge, trük-
kös, pörgölôdô szél fújt, ami kedvezett a Velencei-tavon fel-
nôtt Eb ezüstérmes Berecz Zsombornak. Az elsõ futamban
tizedik volt a kreuz-bójánál, egy helyet javított, végül a kilen-
cedik helyen végzett. 

A második futamban végig vezetett, elsônek futott át
a célvonalon – csakhogy korai rajtja miatt ebbõl a futam-
ból kizárták. Zsombi így értékelt: – Nem csináltam extrát,
csak jöttek a pöffök, és egész jól éreztem ôket. A második sza-
kaszban leváltam a mezônyrôl, mert láttam valamit a jobb ol-
dalon, és hála istennek jól láttam. Átvettem a vezetést, de a
végén a befutónál nem szólt a duda. Kiderült, hogy korai raj-
tos voltam. Persze csalódott vagyok, de elkenôdve semmiképp. 

A második nap húszcsomós szélben kezdtek a fin-
nesek. Az erôsebb és egyenletesebb szél elvben nem a
magyar versenyzônek kedvezett, mégis második helyen
ért az elsô bójához. A következô szakaszon, bôszélben
megelôzte ellenfelét, és a második pályajelet az élen ke-
rülte! A következô cirkálószakaszon azonban négy helyet
vesztett. A továbbiakban nem változott a helyzet, Zsom-
bor az ötödik helyen ért célba. A nap második futamára
még erôsödött is a szél, a hullámzás pedig sokkal durvább
lett. Az elsô bójához Zsombi a 19. helyen érkezett. Innen
a célig hat helyet javított, végül a 12. helyen fejezte be a
futamot. Ezzel az összetett lista 11. helyén áll. 

Berecz Zsombor: – Az elsô futam elején jó tempóm volt.
A második kreuzban a hullámok okoztak némi problémát. Az
új hajómba egy nagy és egy kis ventil helyett – direkt a Rióban
várható kis szélre tekintettel – két kicsit rendeltem, hogy ne
húzzon annyi vizet. Ez most, a nagy szélben nem jött jól, las-
san folyt ki a hajóból a víz. Mire eltûnt benyeltem még egy
nagy hullámot, ami nem tett jót a sebességemnek. A két futam
között volt egy kis halasztás, mert nem bírták a bójákat lerak-
ni. 28–30 csomós szél fújt, küzdöttünk az elemekkel. A má-
sodik futamban az elsô tapasztalatait próbáltam felhasznál-
ni, amit nem kellett volna… Egy jó lee-rajt után egész jó po-
zícióból átmetem a jobb oldalra, de sajnos nem jött be, 19. he-
lyen értem fel, ráadásul a kreuz-bóját is levertem, így a legna-
gyobb pöffben kellett egy 360 fokos büntetést csinálnom. Az
nem volt vicces, de túléltem. A hátszélben lecsorogtam, nem tör-
tént semmi említésre méltó, mindannyian a túlélésre mentünk.
A következô cirkáló szakaszon nem tudom, hogy volt-e nálam
gyorsabb, de hogy mindent beleadtam, az egészen biztos. Több
száz métert jöttem fel, és helyezésben is rengeteget. A bója is-
mét szerencsétlenül jött ki, két felesleges fordulót kellett csinál-
jak, és majdnem levertem megint. Hátszélben tartottam a he-
lyem. Nagyon élveztem az egész napot, hiszen legalább két éve
nem vitorláztam ilyen körülmények között. 

Riót gyengeszeles helynek gondoltuk, ami többnyire
akár igaz is lehet, de most, a harmadik versenynapon is-
mét a gorombább arcát mutatta az Atlanti-óceán. Zsom-
bor jól rajtolt, rövidesen vezetett is, az elsô bójánál máso-
diknak fordult. Hátszélben tartotta a helyét, a következô
cirkáló szakaszon átvette a vezetést, és nem is engedte ki
többet. Futamot nyert! A hatodik futam is kitûnôen sike-
rült, hetedik helyen ért célba. Ezzel Berecz Zsombor ösz-
szetettben a harmadik helyen áll! 

Berecz Zsomborral Rióban Farkas Bettina, a Kossuth
Rádió Sportvilág címû mûsorában beszélgetett. 

– Kiküldtek minket egy külsô pályára a nagy hullámok
közé, aminek kezdetben nagyon nem örültem, de hát végül is
jól jött ki nekem, fantasztikus napom volt. A ötödik futamban
végül viszonylag nagy elônnyel sikerült nyernem. Ez borzasz-

A svéd Max Salminen és Berecz Zsombor – 2016, fotó: Cserta Gábor

Futamgyôzelem – 2016, fotó: Cserta Gábor

Luca Devoti gratulál – 2016 , fotó: Cserta Gábor
A szünnap után – 2016, fotó: Cserta Gábor
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tó jó érzés volt. Ezt a futamot már nem vehetik el tôlem! A má-
sodik futamon viszonylag gyengébb rajtot vettem, de sikerült a
többiekkel tartanom a tempót, és hetediknek befutottam, ami
szintén fantasztikus. Ez életem legjobb napja. Még van négy
futam, nagyon kemény lesz, de egyre közelebb van az álmom. 

Egy nap pihenô után, ismét vízre szállt a Finn mezôny.
Jók voltak az elôjelek, gyenge, de megbízható szelet prog-
nosztizált a meteorológia. Mégis, Zsombor eddigi pálya-
futásának legjobb napja után egy gyorsan felejtendô kö-
vetkezett. Berecz Zsombor: – Az elôrejelzéssel ellentétben
nem 7–8, hanem 12–13 csomós szél fújt. Az elsô futamban
a kisszeles vitorlámat húztam föl. Nagyon-nagyon nem ha-
ladtam vele kreuzban. A jobb oldalt preferáltuk, de nem ad-
ta… A sebességem sem volt jó, 12. lettem. A második futam-
ra vitorlát cseréltünk. Az elsô kreuzban megint nem jött a
jobb oldal, eléggé csúfosan értem fel a kreuz-bójához. Vi-
szont feljöttem a hétszélben és a következô cirkáló szaka-
szon is, talán hetediknek fordultam a bójánál. Ezután na-
gyon sûrû volt mögöttem a mezôny, és nem tudtam áthalzol-
ni a bal oldalra, mert egy nagy fal lett volna fölöttem. Mé-
terben nem vesztettem sokat, de kaptam vagy tíz hajót. Ka-
tasztrofális futam lett. Jelenleg nyolcadik vagyok, de még
van két futam, és annyira nem vagyok messze a többiektôl!

Az utolsó napon, a kilencedik és tizedik futammal Be-
recz Zsombor álmai szertefoszlottak, számára a tervezett-
nél hamarabb befejezôdött az olimpia, nem került az
Éremfutamba. A kilencedik futamban változó – 6–12 cso-
mós – szélben Zsombor a 16. helyen végzett, úgy, hogy
minden bójánál a 16. volt. Az utolsó futam rajtjánál még
tízcsomós szél a végére gyengült egy keveset. Berecz rosz-
szul kezdett, az elsô bójánál két hajó volt mögötte. Innen
nagy küzdelemben elôre verekedte magát, de ezzel is csak
12. helyen ért célba, ezzel az összetett versenyben a 12.
helyen végzett. 

Berecz Zsombor: – Az elsô futamban borzasztó rajtot
vettem – lecsúsztam a luv-rajtról, ezért nem tudtam tiszta szél-
ben vitorlázni az elsô cirkáló szakaszon, ez jelentôsen megha-
tározta a további eseményeket. Nem voltam se gyors, se lassú,
és hiába kockáztattam, nem fizetôdött ki. A második futam-
ban nagyon jó rajtom volt, tudtam, hogy mindent vagy semmit
kell játszanom, de nem jött össze… Két hajó volt mögöttem az
elsô bójánál, a hátszélben és a következô körben viszont feljöt-
tem.. Nem vagyok elégedett. Tudjuk, hogy hol ment el ez az
olimpia, és tudjuk, hogy mi az, amin javítani, amin változtat-
ni kell. A pihenônap a lehetô legrosszabbkor jött. A harmadik
helyen vártam a folytatást, de egy kicsit megrogytunk az érem-
esély súlya alatt. Fejben dôlt el a verseny. Már királyoknak hit-
tük magunkat, csak még nem vagyunk azok. Ez is bizonyítja,
hogy a vitorlázás tényleg olyan, ahol a végéig nincs megnyert
verseny és nincs elvesztett futam. A végéig kell küzdeni! Biz-
tosan tudunk ebbôl tanulni, de valószínûleg segítség kell hoz-
zá. Valakitôl, akinek volt már hasonló szituációja. Hála isten-
nek, hogy ilyen helyzetbe kerültünk: azért kellett vitorlázzunk,
hogy megtartsuk a dobogós helyünket. Ez most nem sikerült. A
vitorlázás szerintem fôleg pszichológia. Ha az ember egyszer
képes futamot nyerni, és képes jól menni hat futamon keresz-
tül, akkor az utolsó négyen miért változik meg minden? Fáradt
nem voltam, egy pihenônap alatt nem felejtettem el vitorlázni,
úgyhogy ez fejben dôlt el. Ha most visszatekerhetném az idôt,
inkább kikapcsoltam volna mindent, internetet, Facebookot, és
csináltam volna azt, amit tudok. Csak a vitorlázással foglal-
koztam volna. Túl korán, hat futam tán hittük el, hogy ott van
az érem a zsebben, és ez lehúzott minket a víz alá.

Berecz Zsombor és az uruguayi Alejandro Foglia – 2016, fotó: Cserta Gábor

Nem adta fel… – 2016

… az utolsó pillanatig küzdött… – 2016, fotó: Cserta Gábor
… de ez most kevés volt az igazi sikerhez – 2016, fotó: Cserta Gábor





A balatonfödvári Finn Gold Cupot a Spartacus VE rendezi. Másodszor fordul elô, hogy az osztály világbajnokságára
nem »sós vízen« kerül sor. A nevezési lista már ránézésre is hihetetlenül erôs. A 125 nevezett versenyzô között megta-
láljuk a riói olimpikonok jó részét, továbbá olimpiai-, világ- és Európa-bajnok érmesbôl vagy két tucatot. 

S z e k e r e s  L á s z l ó ,  Ru j á k  I s t v á n ,  f o t ó :  C s e r t a  G á b o r,  T ó t h  B o g e e

F I N N  G O L D  C U P  –  2 0 1 7 ,  B A L A T O N F Ö L D V Á R

B E R E C Z  Z S O M B O R  Ö T Ö D I K
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Fotó: Robert Deaves
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RENDEZÔ A  SPARTACUS  VE
Különlegesség, hogy a Finn Gold Cupot – az olimpiai
Finn dingi hajóosztály világbajnokságát – a Balatonon ren-
dezik, hiszen a Finn Gold Cupok 61 éves történetében ez
csak a második tavi helyszín. Ám a házigazda vitorlásklub
is ehhez az alkalomhoz méltó különlegesség…

A Szpari a magyar vitorlás sport egyik legfontosabb
fellegvára. A története és fennmaradása is kuriózum. Szá-
mos politikai, társadalmi és gazdasági krízist vészelt át
úgy, hogy mindvégig a vitorlássportot szolgálta és szolgál-
ja ma is, miközben a hozzá hasonló klubok és vitorláste-
lepek java eltûnt a süllyesztôben, vagy a felismerhetet-
lenségig, arcát vesztve átalakult.

A Szpari története
A telep 1936-37-ben keletkezett, a földvári kikötô kotrá-
sakor hozták létre ezt a 7400 négyzetméteres mesterséges
félszigetet, amelyen dr. Tóth Kálmán, a szeretett Káli bá-
csi tervei alapján 1939-ben épült a klubház a Királyi Ma-
gyar Yacht Club számára.

A második világháborút követôen a balatonföldvári
vitorlás sport elsôsorban Haán István tevékenységének
köszönhetôen éledt újjá, amikor sikerült az Elhagyott Ja-
vak Kormánybiztosságától versenysport célra megkapni a
KMYC egykori telepét és klubházát. 1947-ben alakult
meg a Honvéd Vitorlás Egylet, amely 1950-ben lett a Bu-
dapesti Honvéd vitorlás szakosztálya. A Királyi Magyar
Yacht Club balatonföldvári osztályának egykori épülete
szinte változatlan formában azóta is klubház, iroda. A
hajdani Honvéd területen felépült – és rengeteg változá-
son átesett – másik épület a szállás, raktár, mûhely, étte-
rem, gondnoki lakás, szociális blokk helye.

Kezdetben Ötvenes cirkálón tanították a kezdôket –
BYC-bôl érkezett Krivátsy Szüts Ádám és Zombory Mol-
dován Ákos voltak az elsô edzôk –, majd elkészültek az el-
sô Kalózok is. 1948-ban jött a telepre dolgozni, majd
1950-tôl ott is lakott Kiszeli Pál hajóépítô asztalos mester.
Általa kezdett komolyan gyarapodni a vitorlás flotta.

1950 ôszén kezdôdött a legendás Dolesch-korszak.
Ekkor kérte fel Szentkuty Tibor ôrnagy, szakosztályveze-
tô a BHSE síedzôjét, Dolesch Ivánt, hogy fôállásban le-
gyen az egyesület vitorlás szakmai vezetôje. Iván gyorsan
megteremtette egy modern versenyegyesület alapjait. Té-
len fizikai edzéseket vezetett és elméleti oktatásokat is
szervezett a versenyszabályokról, aerodinamikáról, takti-
káról. Kalóz osztályba nôi és ifjúsági versenyzôket tobor-
zott, akik 1951-ben már bajnokságokat nyertek és helye-
zéseket értek el. A telepen igazi »versenyistálló« hangula-
tot teremtett, és a sportolók egymással rivalizálva értek el
a jobbnál jobb eredményeket.

Már nem látni, de az ötvenes években egy technikai
kuriózum is született a kikötôben, a nevezetes csillagha-
jót billentô sólyakocsi. A balatonföldvári sztárosoknak
örök gondot jelentett, hogy a telep keleti oldalán a móló-
ra vezetô híd miatt nem szállhattak vízre, illetve a nyuga-
ti nyitott oldal a hullámaival akadályozta, hogy a hajókat
naponta kiemelve két edzés vagy verseny között szárazon
tartsák. Ezért Berecz Tibor megalkotta a Csillaghajó dön-
tôgépet, amellyel egy sínen futó és elbillenthetô sólyako-
csin a híd alatt árbocostul lehetett a vízbôl kiemelve a te-
lepre behúzni a Sztárokat. A 2002-ig létezett ötletes,
egyedi szerkezetnek mindenki csodájára járt.

Telegdy István – Jutassy István

Gosztonyi András – Holovits György

Detre testvérek
Pomucz tamás Argay Bélával Európa-bajnok
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1957-ben a Budapesti Honvéd meg akarta szüntetni a
vitorlás szakosztályt úgy, hogy a telepet a továbbiakban
üdültetésre használhassa. Dolesch Iván vezetésével né-
hány magas beosztású versenyzônek sikerült elérnie, hogy
az akkori Sporthivatal három hónapra kezelésbe vegye a
területet. A Sporthivatal a Budapesti Építôk sportkör-
éhez utalta a telepet, a hajókat és javakat, így a klub ismét
jól, eredményesen mûködhetett. Ekkoriban épült a han-
gár, a konyha, a mûhely, a hajóépítô és a gondnok lakása.

1958-ban jött a második krízis. Az Építôk a verseny-
zôket Balatonalmádiba kívánta telepíteni, üdülôteleppé si-
lányítva a klub területét. A telepet védôknek ismét lépni-
ük kellett. Egy 1947-es határozatra hivatkozva ismét a
Sporthivatal vette át három hónapra telepet.

1959 tavaszától a Mûvész SE vitorlás szakosztálya-
ként mûködtek tovább, de a következô négy évben egyre
szaporodott az ide nyaralni érkezô mûvészek száma, és a
sporttelepi státusz veszélybe került.

1962-ben Kutas István segítségével a szakosztály ott-
honra lelt a Kisiparosok Országos Szövetsége (OKISZ) ál-
tal üzemeltetett Budapesti Spartacus SE-ben. Ez után
hosszú éveken keresztül biztos háttérrel magas szintû ver-
senyeztetés folyt a balatonföldvári telepen. Az olimpia
osztályok közül elsôsorban Sztárban és Repülô Hollandi-
ban domináltak a szparisok, akik közül Telegdy István –
Jutassy István, Gömöry Pál – Izsák Szabolcs, Gosztonyi
András – Holovits György, Holovits György – Holovits
Tamás, Detre Szabolcs – Detre Zsolt, Pomucz Tamás –
Somogyi Tamás, Tenke Tibor, Haranghy Csaba – Komm
András volt olimpikon. A legjobb magyar olimpiai vitor-
lás eredményt a Detre testvérek érték el, bronzérmet sze-
reztek a moszkvai játékokon, Tallinnban. 

A klub a magyar vitorlássport egyik legeredménye-
sebb egyesületévé, vezetôje Dolesch Iván pedig legendá-
vá vált.

1988 novemberében a Spartacus szakosztály-vezetô-
sége Pazár Sándor elnökkel az élén váratlanul úgy döntött,
hogy megszünteti a vitorlás szakosztályt. Bezárták a vitor-
lás telepet, úgy, hogy a versenyzôket még a saját holmija-
ikért sem engedték belépni.

Ám a szparisok mindent megtettek szeretett telepük
érdekében. A tagság néhány vezéregyéniség mögé sora-
kozva egységesen, hatásosan lépett fel. Úgy találták, hogy
fegyverük a nyilvánosság lehet. Járták a fórumokat – APV
Rt., Mahart, Sportminisztérium stb. –, tüntettek, bemu-
tatták igazukat a médiumokban. Ennek hatására a teljes
bezárástól Pazár Sándor visszalépett, de az utánpótlás-ne-
velés kizárólagosságának álcája alatt igyekezett leépíteni a
klubot. Megkezdôdött a versenyhajók, a Sztárok, Repülô
Hollandik értékesítése.

1989-ben a sztárosok segítségére sietett Doktor Jenô
és a Budapesti Elektromos Mûvek vitorlás szakosztálya.
Hajóikkal és edzôjükkel, Erdélyi Bélával Alsóörsre kerül-
tek. Más versenyzôk Földváron, a Szparival szomszédos
Mélyépítôk színeiben folytatták a versenyzést.

1989-ben a Magyar Köztársaság megalakulásával po-
litikailag új világ kezdôdött. A szparisok úgy gondolták ér-
demes még egyszer nekifutni az ügyüknek. Karlovits János,
Gereben Gábor, Toronyi András és mindenki, aki bármit
is tehetett, minden követ megmozgatott. Számukra is né-
mileg váratlanul 1989 decemberében az Állami Ifjúsági
és Sporthivatal vezetôje úgy döntött, hogy ha új klub ala-
kul, az megkaphatja a telep használati jogát.

Tenke Tibor és Bendicsek József

A Spartacus vitorlás olimpikonjainak táblája a klubház falán
Dolesch Iván
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1990 március 13-án Balatonföldváron öt OKISZ vál-
lalat és tizenöt vitorlázó révén megalakult a Spartacus Vi-
torlás Egylet. A klub nem sokkal késôbb – a Balatonon
egyedülálló módon – mintegy száz tag tulajdonába került.
A klubtagság vagyoni jogot is jelent. Mivel a résztvevôk
azonos mértékben szálltak be, így közösen alakíthatták sa-
ját jövôjüket.

Gereben Gábor egy nyilatkozatában így fogalmazott:
– A mai Spartacus önfenntartó, saját lábon álló gazdálko-
dó egység. Fejlesztünk, versenyeket rendezünk. Utánpót-
lásunk, élversenyzôink vannak, és az öregek is itt marad-
nak. Ezt legalább olyan fontosnak tartom az életemben,
mint az összes eredményemet. A klasszikus vitorlástelep
– talán egyetlenként a régi nagyok közül – tovább él, sôt
fejlôdik. Helytálltunk.

BALATONI  ELÔZMÉNYEK

Hazánkban aktuális olimpiai osztálynak a korábbi években
kétszer is rendeztek világbajnokságot, azaz egy alkalommal
csak rendeztek volna, mert 1989-ben a Soling vb-n – szél
hiányában – nem sikerült az osztályelôírásban lefektetett
minimális futamot megtartani, így a verseny sajnos érvény-
telen volt. 

2000-ben a 470-es osztályoknak – férfi és nôi – már
több szerencséjük volt. Ezen a füredi versenyen lehetett
utolsó alkalommal kvalifikációt szerezni a Sydney-ben
sorra kerülô olimpiára, ami a Goszleth Marcell – Szörényi
Ádám kettôsnek sikerült, de a Weöres Márta – Szilvási
Lilla párosnak sajnos nem. 

Olimpiai osztályok kontines viadalaira, valamint egyéb
– nem olimpiai osztály – világ- és Európa-bajnokságaira
számos alkalommal került sor Magyarországon, ezek kö-
zül a Spartacus többet is rendezett. 

A Finn Silver Cup, a junior korosztály (23 éven aluliak)
világbajnokságának mezônye kétszer is Balatonfüredre lá-
togatott. Az elsô alkalommal, 2009-ben a Balatonfüredi
Yacht Club volt a vendéglátó. Ezen a versenyen Jorge Za-
rif gyôzött, akinek 2013-ban a felnôttek között is sikerült a
dobogó felsô fokára állnia. 

Ilyen elôzmények után pályázott az idei vb-re a Szpa-
ri, amelyet – némi meglepetésre – elfogadott az Interna-
tional Finn Association (Nemzetközi Finn Szövetség),
melyben jelentôs szerepe volt a szervezet elnökének, dr.
Hajdu Balázsnak, továbbá Berecz Zsombornak, akik ter-
mészetesen támogatták az elképzelést. A meglepetést az
jelentette, hogy tavon nem szoktak Gold Cupot rendez-
ni. Korábban egyetlen alkalommal, 2005-ben, a Moszk-
vától északra fekvô Pestovskoe-tavon került sor ilyenre, és
most mégis a Balatonnak ítélték a világbajnokságot. 

Idén még egy finnes világversenyre is sor került a Bala-
tonon. A junior finnesek vb-jének, a Jörg Bruder Finn Silver
Cupnak a sorozat történetében második alkalommal újra a
Balaton, ezúttal az MVM balatonfüredi vitorlás telepe, a
Koloska Marina adott otthont. Az erre a versenyre négy
kontinensrôl, 21 országból érkezett 45 fiatal megtapasztal-
hatta a Balaton szeszélyes idôjárását, ahol a tervezett 12 fu-
tamból mindössze hatot sikerült vitorlázni. Ennek alapján
a finn Oskari Muhonen gyôzött a nagy esélyes riói olimpi-
kon, az argentin Facundo Olezza és az ír Fionn Lyden
elôtt. A versenyzôk ugyan kedvezôen nyilatkoztak a szerve-
zésrôl, a klubról, a Koloska Marináról, a programokról és
úgy általában mindenrôl, csak a szelet kevesellték. 

Haranghy Csaba és Komm András

Balatonfüredi 470-es vb, Goszleth Marcell – Szörényi Ádám 

2009-ben a brazil Jorge Zarif Füreden lett Finn junior világbajnok 

Az idei junior világbajnok is indult a Gold Cupon





F INN GOLD CUP  EREDMÉNYEK  

Év Helyszín 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
1956. Burnham, Nagy-Britannia Andre Nelis (B) P. Elvstrøm (D) B. Roswell (K)
1957. Karlstad, Svédország J. Vogler (DDR) H. Eriksen (N) A. Nelis (B)
1958. Zeebrugge, Belgium P. Elvstrøm (D) A. Nelis (B) A. Pelaschier (I)
1959. Hellerup, Dánia P. Elvstrøm (D) A. Nelis (B) P. Poullain (F)
1960. Torquay, Nagy-Britannia V. Stratton (UK) A. Nelis (B) D. Stratton (UK)
1961. Travemünde, Németország A. Nelis (B) H. Fogh (D) F. Miller (US)
1962. Tonsberg, Norvégia A. Akerson (S) B. Jacobsson (S) A. Nelis (B)
1963. Medemblik, Hollandia W. Kuhweide (G) B. Jacobsson (S) H. Willems (H)
1964. Torquay, Nagy-Britannia H. Raudaschl (OE) H. Kellner (S) R. Creagh-Osborne (K)
1965. Gdynia, Lengyelország J. Mier (DDR) B. Dehmel (DDR) R. Hart (UK)
1966. La Baule, Franciaország W. Kuhweide (G) J. Bruder (BRA) B. Straubinger (G)
1967. Hanko, Finnország W. Kuhweide (G) V. Mankin (SR) U. Mares (G)
1968. Whitstable, Nagy-Britannia H. Wind (D) U. Mares (G) J. Bruder (BRA)
1969. Hamilton, Bermuda T. Lundquist (S) J. Bruder (BRA) P. Barrett (USA)
1970. Cascais, Portugália J. Bruder (BRA) H. Sprague (USA) B. Andre (USA)
1971. Toronto, Kanada J. Bruder (BRA) C. van Duyne (USA) S. Maury (F)
1972. Anzio, Olaszország J. Bruder (BRA) J. Bertrand (AUS) L. Gustafsson (S)
1973. Brest, Franciaország S. Maury (F) M. Olin (S) G. Liljegren (S)
1974. Long Beach, USA H. Sprague (USA) G. Liljegren (S) K. Carlsson (S)
1975. Malmö, Svédország M. Olin (S) B. Binkhorst (H) J. Farmer (KZ)
1976. Brisbane, Ausztrália C. Law (UK) J. Farmer (KZ) J. Bertrand (AUS)
1977. Palamos, Spanyolország J. Blanco (E) J. Doreste (E) C. Biekarck (BRA)
1978. Manzanillo, Mexikó J. Bertrand (USA) J. Blanco (E) C. Buchan (USA)
1979. Weymouth, Nagy-Britannia C. Lewis (USA) J. Bertrand (USA) M. Neeleman (H)
1980. Auckland, Új-Zéland C. Lewis (USA) J. Bertrand (USA L. Lemieux (CAN)
1981. Gromitz, Németország W. Gerz (G) L. Hjortnæs (D) M. Rychcik (PZ)
1982. Medemblik, Hollandia L. Hjortnæs (D) H. Blaszka (PZ) B. Reynolds (USA)
1983. Milwaukee, USA P. van Cleve (USA) W. Gerz (G) M. Neeleman (H)
1984. Anzio, Olaszország L. Hjortnæs (D) T. Neilson (KC) J. Lindhardtsen (D)
1985. Marstrand, Svédország L. Hjortnæs (D) O. Khoperski (SR) I. Bengtsson (S)
1986. El Arenal, Spanyolország S. Westergaard (DEN) B. Ledbetter (USA) J. Doreste (ESP)
1987. Kiel, Németország J. Doreste (ESP) L. Hjortnæs (DEN) B. Ledbetter (USA)
1988. Ilha Bela, Brazília T. Schmid (GER) R. Heiner (NED) G. Anderson (CAN)
1989. Alassio, Olaszország S. Westergaard (DEN) E. Mergenthaler (MEX) O. Khoperski (EUN)
1990. Porto Carras, Görögország H. Lammens (CAN) L. Lemieux CAN) E. Mergenthaler (MEX)
1991. Kingston, Kanada H. Lammens (CAN) B. Ledbetter (USA) O. Khoperski ( EUN)
1992. Cadiz, Spanyolország E. Mergenthaler (MEX) G. Bourke (AUS) H. Spitzauer (AUT)
1993. Bangor, Észak-Írország P. Presti (FRA) F. Lööf (SWE) R. Clarke (CAN)
1994. Parnu, Észtország F. Lööf (SWE) H. Lammens (CAN) J. M. van der Ploeg (ESP)
1995. Melbourne, Austrália H. Spitzauer (AUT) F. Lööf (SWE) P. Presti (FRA)
1996. La Rochelle, Franciaország P. Presti (FRA) H. Spitzauer (AUT) F. Lööf (SWE)
1997. Gdansk, Lengyelország F. Lööf (SWE) L. Devoti (ITA) X. Rohart (FRA)
1998. Athén, Görögország M. Kusznierewicz (POL) F. Lööf (SWE) X. Rohart (FRA)
1999. Melbourne, Ausztrália F. Lööf (SWE) M. Kusznierewicz (POL) R. Clarke (CAN)
2000. Weymouth, Nagy-Britannia M. Kusznierewicz (POL) S. Godefroid (BEL) E. Papathanasiou (GRE)
2001. Marblehead, USA S. Godefroid (BEL) M. Kusznierewicz (POL) E. Papathanasiou (GRE)
2002. Athén, Görögország B. Ainslie (GBR) M. Kusznierewicz (POL) E. Papathanasiou (GRE)
2003. Cadiz, Spanyolország B. Ainslie (GBR) R. Trujillo (ESP) A. Simpson (GBR)
2004. Rio de Janeiro, Brazília B. Ainslie (GBR) R. Clarke (CAN) D. Burrows (IRL)
2005. Moszkva, Oroszország B. Ainslie GBR) E. Papathanasiou GRE) C. Cook (CAN)
2006. Split, Horvátország J. H. Christensen (DEN) E. Papathanasiou (GRE) E. Wright (GBR) 
2007. Cascais, Portugália R. Trujillo (ESP) P. J. Postma (NED) G. Vincec (SLO) 
2008. Melbourne, Austrália  B. Ainslie (GBR) D. Slater (NZL) J. H. Christensen (DEN) 
2009. Vallensbaek, Dánia  J. H. Christensen (DEN) Z. Railey (USA) I. K. Gaspic (CRO) 
2010. San Francisco, USA E. Wright (GBR) R. Trujillo (ESP) G. Scott (GBR) 
2011. Perth, Ausztrália  G. Scott (GBR) P. J. Postma (NED) E. Wright (GBR) 
2012. Falmouth, Nagy-Britannia B. Ainslie (GBR) E. Wright (GBR) J. H. Christensen (DEN) 
2013. Tallinn, Észtország J. Zarif (BRA) E. Wright (GBR) P. J. Postma (NED) 
2014. Santander, Spanyolország G. Scott (GBR) I. K. Gaspic (CRO) E. Wright (GBR) 
2015. Takapuna, Új-Zéland G. Scott (GBR) J. Lobert (FRA) V. Zbogar (SLO) 
2016. Gaeta, Italy G. Scott (GBR) J. H. Christensen (DEN) P. J. Postma (NED 
2017. Balatonföldvár, Magyarország M. Salminen (SWE) J. Lobert (FRA) N. Heiner (NED)

34
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F INN GOLD CUP  TÖRTÉNET
1949-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Nemzetkö-
zi Vitorlás Szövetséggel közösen pályázatot írt ki egy egy-
személyes modern jolle tervezésére, amelyet az 1952-es,
helsinki olimpián kívántak bevezetni. Ezzel akarták az el-
avult Firefly osztályt leváltani. Számos pályamû közül a
svéd Rickard Sarby tervezte hajót, a Finnt fogadták el a
bírálók. Döntésük helyességét bizonyítja, hogy a Finn az-
óta is olimpiai osztály. Az elôl V-profilú, középen göm-
bölyded, hátul pedig kilaposodó, stabil – de erôsebb szél-
ben mégis könnyen megsikló – egyszemélyes versenyha-
jó nagy sikert aratott. Sokak szerint a Finn dingi az olim-
piai hajóosztályok közül mentálisan és fizikailag is a leg-
többet követeli a sportolótól. A típus népszerûségéhez
nagyban hozzájárul, hogy kicsi, könnyû és fôként olcsó. A
hajót Sarby elôször »Fin«-nek nevezte, ami svédül szépet,
finomat jelent, majd az olimpiai pályázatában már »Fint«
elnevezéssel – ami szintén szépet, jót jelent – adta be a ha-
jó dokumentumait, ám a Finn Vitorlás Szövetségben egy
titkárnô helyesírási hibának vélve, és átjavította Finnre. A
hajó gyôzött a pályázaton és kiválasztották a játékokra, a
tervezô pedig nem reklamált, a hajó neve Finn maradt. A
dingi pedig uszonyos, könnyû kishajót jelent. 

1952-ben a Finn elsô olimpiáján, elindult a hajó terve-
zôje, Rickard Sarby is, aki dobogóra állhatott, a harmadik
helyen végzett. 

Az elsô Gold Cupra csak négy évvel késôbb, 1956-ban
Nagy-Britanniában, a Burnham-on-Crouch-tól néhány
mérföldre fekvô tengeren került sor. Arra a versenyre 12
országból 45 vitorlázó érkezett. 

A Finn Gold Cup története során 1960-ban fordult
elô, hogy a legkevesebb, összesen 38 hajó indult, a másik
végletet a 162 résztvevô jelentette 1963-ban. Az elmúlt öt
évben 73 és 95 között volt az indulók száma. Idén, Föld-
váron a 125 nevezett versenyzôbôl végül 113 állt rajthoz.
Ettôl persze még nem lett gyengébb a mezôny, a
benevezett menôk kivétel nélkül itt voltak. 

Különösebb matematikai elôképzettség nélkül is ki-
számolható, hogy a földvári vb a 61. a sorban… De ez
nem igaz, ugyanis az International Finn Association egy
alkalommal megvonta a Gold Cup elnevezést a verseny-
tôl. 1977-ben Palamos-ban került volna sor a 22. Gold
Cupra, de mivel a spanyol kormány nem volt hajlandó el-
fogadni egy dél-afrikai versenyzô nevezését, az IFA töröl-
te a Gold Cupot, de az eseményt Finn World Week néven
tartották meg. Ezt nem szímítva viszont minden évben
sikerült legalább a minimális futamot teljesíteni, tehát
hatvanszor érvényes versenyre került sor. 

Kettônél többször kevesen gyôztek a Gold Cupon. A
legendás Paul Elvtrømnek is »csak« kétszer sikerült. So-
káig a belga Andre Nelis volt a legeredményesebb a Finn
vb-k történetében, hét alkalommal állhatott dobogóra, de
ô is csak kétszer a legtetejére (1956, 1961), háromszor
második (1958, 1959, 1960) és kétszer harmadik (1957,
1962) volt. Willy Kuhweide háromszor (1963, 1966,
1967), Jörg Bruder háromszor egymás után (1970, 1971,
1972) gyôzött és 1969-ben második volt. Lasse Hjortnæs
(1982, 1984, 1985) szintén három alkalommal vehette át
a díjat. Ben Ainslie az elsô helyezések tekintetében rá-
duplázott a legeredményesebb elôdök teljesítményére,
négy egymást követô évben (2002, 2003, 2004 és 2005),
majd 2008-ban és 2012-ben is a legjobbnak bizonyult. 

A Finn Gold Cup

Paul Elvtrøm

Willy Kuhweide
Jörg Bruder
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További ismétlôk: Cameron Lewis, Stig Westergaard,
Hank Lammens, Philippe Presti, Fredrik Lööf, Mateusz
Kusznierewicz, Jonas Høgh-Christensen, Giles Scott. 

Idén az osztály 38. világbajnokát avatták. 
A finnesek jogosan nevezik Gold Cupnak a világbaj-

nokságukat, hiszen a vándordíj egy színarany kupa. Nem
túl nagy, de »kilóra« is jelentôs értéket képvisel, az eszmei
értéke persze lényegesen magasabb. Már az elsô világbaj-
nokságon is ezt kapta – és egy évig ôrizhette – a gyôztes, de
a mai trófea tulajdonképpen egy replika. Történt ugyanis,
hogy a brazil Jörg Bruder 1973-ban – miután harmadszor
nyerte el a kupát – Franciaország felé, a Gold Cupra utaz-
va, repülôgép-balesetben elhunyt. Az eredeti kupa – amely
nála volt – elveszett.

1975-ben a Somms Marine of France csináltatott egy,
az eredetivel megegyezô másolatot, amely a mai napig
használatos. 

2003-ban a brazil olimpiai bizottság – Bruder emléke
elôtt adózva – készítetett egy vándordíjat a riói junior Finn
világbajnokság alkalmából, és ettôl kezdve az ifik világbaj-
nokságát Jörg Bruder Finn Silver Cupnak nevezik. 

A legjobb magyar Finn világbajnoki eredmény sokáig
Fináczy György nevéhez fûzôdött, aki az 1965-ös Gold
Cupon a 12. helyen végzett. Ennél jobban Finn vb-n ma-
gyar versenyzô csak közel fél évszázaddal(!) késôbb szere-
pelt. 2013-ban Berecz Zsombor Tallinnban a félidôben
még második helyen várta a folytatást, és végül – némi bal-
szerencsével – a hetedik lett. 

OPEL FINN GOLD CUP, 
BALATONFÖLDVÁR, 2017.

A Finn Gold Cup rendezésére készülve a régi, mûemlék
KMYC klubház az Emberi Erôforrások Minisztériumá-
tól és a Magyar Vitorlás Szövetségtôl kapott támogatá-
soknak, valamint a Spartacus Vitorlás Egylet tagjainak ér-
tékes egyéni hozzájárulásainak, kreativitásának, munkájá-
nak és lelkesedésesének köszönhetôen gyönyörûen meg-
újult. A klub saját erôbôl új vizesblokkot is építetett a
résztvevôk kiszolgálására. 

Balatonföldvár városa is felkészült az indulók, edzôk
és kísérôk – valamint a jelentôs mennyiségû jármû, után-
futó, sporteszköz – fogadására.

BERECZ  ZSOMBOR TÁMOGATÁSA  

Augusztus 22. Még egy bô hét van a balatonföldvári Finn
Gold Cup kezdetéig, de az igencsak jól kezdôdött Berecz
Zsombor számára. Az Audi Magyarországi márkaképvise-
let vezetôjétôl, Mátrabérci Sándortól átvehetett egy jól
felszerelt A4 Avant személygépkocsit, amelyet a tokiói
olimpiáig támogatásként, díjtalanul bocsátott a cég a ren-
delkezésére. 

Mátrabérczi Sándor: – Örömmel támogatjuk a leg-
eredményesebb magyar olimpikon vitorlázót, reméljük
ezzel is segítjük ôt és családját, a felkészülését. Mi nem
csak egy eredményes versenyzôt látunk benne, hanem a
fiatalok körében népszerû, igazi sportembert, egy valódi
példaképet. 

Berecz Zsombor a második vitorlázó, aki csatlakozott
a márka által támogatott sportolók és mûvészek köréhez.
Érdi Mári júniustól használja a Q2-es Audiját, melyet az
Audi Centrum Budapest biztosít részére. 

Ben Ainslie

Giles Scott – fotó: Sailing Energy

Mátrabérci Sándor átadja az autó kulcsait
Az autó személyre szóló grafikával
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A vitorlázás kétségkívül a korszerû technológia, a di-
namika, az esztétikum, a sportszerû, ám kemény küzde-
lem sportja, mely tökéletesen illik a négykarikás márka
sportos, progresszív és szofisztikált stílusához. Ez a sport
kiváló megjelenési lehetôség a prémium modelleket felvo-
nultató Audi számára. 

SA JTÓTÁ JÉKOZTATÓ

Augusztus 23-án Budapesten sajtótájékoztatót tartottak a
verseny rendezôi. Meglepetés nemigen érte a megjelente-
ket, a szervezôk elmondták, hogy minden készen áll Ba-
latonföldváron az Opel Finn Gold Cup szeptember else-
jei kezdetére. 

A verseny fôvédnöke dr. Szabó Tünde sportért felelôs
államtitkár, olimpiai, világ- és európa-bajnoki ezüstérmes
úszó. 

Bemutatták a rendezôket. Versenyvezetô: Fluck Ben-
ce, a szervezô bizottság vezetôje: Majthényi Szabolcs, a
verseny elnöke: Erdélyi Béla. 

A versenyt az Opel Magyarország, az Emberi Erôfor-
rások Minisztériuma, a Magyar Vitorlás Szövetség és Ba-
latonföldvár városa támogatja. 

ESÉLYEK

Berecz Zsombor az idei évben folyamatosan csúcsközelben
szerepelt. A 2016-os Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázó
2017-ben eddig valamennyi versenyén bejutott az Éremfu-
tamba, azaz a legjobb tíz közé. Tavasszal második helyen
végzett Palma de Mallorcán a Trofeo SAR Princesa Sofia
Iberostar versenyen. Hyeres-ben a Világkupa versenyen ki-
lencedik helyen végzett, a Medal Race-ben másodikként ért
célba. Santanderben a Világkupa döntôn egy hajszállal ma-
radt le az aranyról, a gyôztessel azonos pontszámot elérve
lett ezüstérmes. Az Európa-bajnokságon a legjobb öt helye-
zett mindent eldöntô utolsó futamán vezetô pozícióban
tört el egy alkatrész az árbócában, így »csak« ötödik lett. A
világranglistán jelenleg a tizedik helyen áll úgy is, hogy
Miamiban, a világkupa sorozat egy fordulóján nem vett
részt. Legutóbb Dániában, az Aarhus International Sai-
ling Weeken – a jövô évi olimpiai kvalifikációs világbajnok-
ság tesztversenyén – a második helyen végzett. Mindez jó
esélyt jelent a vb-re. De vajon a jó mit jelent? Zsombor – el-
mondása szerint – az elsô hat hely valamelyikével elégedett
lenne, de azért inkább az éremre hajt. 

Ez rendben is van, de a dobogóra rajta kívül is akad-
nak jelentkezôk. Úgy kb. húszan… És ez nem túlzás. Sôt,
a szakértôk szerint az idei eredmények ismeretében akár
az aranyéremre is jó eséllyel pályázhat vagy tíz versenyzô,
többek között Ed Wright, Jorge Zarif, Jonathan Lobert,
Max Salminen, Milan Vujasinovic, Alican Kaynar, Deniss
Karpak, Jake Lilley, Ioannis Mitakis, Anders Pedersen… 

A riói olimpián is versenyzôk közül 11-en, a jelenlegi
világranglista elsô húsz helyezettje is Földváron készül az
év kiemelkedô regattájára.

MEGNYITÓ

Szeptember 2. A megnyitó ünnepség ugyanúgy kezdô-
dött, mint ahogy más hasonló eseményeken: elhangzottak
a szokásos beszédek. Azért dr. Szabó Tündére érdemes
volt figyelni, a sportért felelôs államtitkár kijelentette,

Megnyitó – dr. Szabó Tündesportért felelôs államtitkár 

Megnyitó – dr. Horváth István, a Spartacus V. E. elnöke

dr. Hajdu Balázs, a Nemzetközi Finn Szövetség elnöke a Finn Gold Cuppal
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hogy „… a FINA vizes világbajnokság és az olimpiai Finn
dingi hajóosztály mostani világversenye is igazolja: a fôvá-
ros mellett a Balaton is vonzó helyszín a nemzetközi
sportesemények szervezôi, indulói és a közönség számá-
ra egyaránt. A vitorlázás az egyik legdinamikusabb ütem-
ben fejlôdô sportág hazánkban, és ez nem csak az egyre
gyakoribb kiváló versenyeredményeket, hanem a sport-
diplomáciai sikereket is jelent.

Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere, aki ko-
rábban maga is eredményes vitorlásversenyzô volt, a Ha-
jó Magazinnak elmondta: „… nagy öröm az itt élôk szá-
mára, hogy a házigazdái vagyunk a Finn dingi világbaj-
nokságnak. Drukkolunk a magyar résztvevôknek, és ter-
mészetesen a versenyt rendezô egyesületnek, a Spartacus
Vitorlás Egyletnek is. Személy szerint én is érdeklôdve
várom az eseményt, mert itt lesz Berecz Zsombor is, aki
nemzetközi szinten is sorra kiemelkedô eredményeket ér
el, remélem a számára ismerôs vízen jól fog szerepelni. A
város számára persze az is fontos szempont, hogy a sze-
zon után itt lesz 120 versenyzô, 250 edzô és kísérô, 100
rendezô és újságíró. Jó közelítéssel négyszáz aktív fogyasz-
tó jelenik meg egy ilyen kis településen, mint Balaton-
földvár. 

A megnyitó meglepôen folytatódott: korhû jelmezek-
be öltözött lovasok vették birtokba a klubház elôtti gyepet,
ahol egy ôsmagyar harci bemutatót követôen azt is elôad-
ták, hogy a Finn dingiben hogyan használhatók a honfog-
lalás kori fegyverek: a nyíl, a dárda vagy éppen a kard. A
látványos és egyben humoros jelenetet Berecz Botond ad-
ta elô, aki szintén indul a világbajnokságon – holnaptól már
fegyvertelenül…

GERARDO SEELIGER ÉS 
FINÁCZY GYÖRGY TALÁLKOZÁSA

A világversenyek – így balatonföldvári is – ragyogó alka-
lom különleges találkozásokra. Ezúttal egy életmentô és a
megmentett találkozott újra.

Gerardo Seeliger ismert név finnes körökben, például
mert jó versenyzô volt, majd 19 éven át a Nemzetközi Finn
Szövetség elnöke, akit örökös tiszteletbeli elnöknek is meg-
választott a Nemzetközi Finn Szövetség. Most eljött Bala-
tonföldvárra, és harminckilenc év kihagyás után hajóba is
ült, mert jövôre otthonában, Barcelonában, lesz a veterán
– masters – világbajnokság, amit ki nem hagyna semmi
pénzért. És persze, hogy újra üdvözölhessen valakit, egy ré-
gi barátot. A vízrôl kijövet a sólyán találkoztak újra.

Seeliger az életét köszönheti Fináczy Györgynek, aki
nélkül már 46 évvel ezelôtt a tengerbe veszett volna. Ám
a történet nem egyszerûen csak egy életmentô sztori…
Ruják István Gerardo Seeligert kérdezte az emlékeirôl.

– Az 1971-es Európa-bajnokságon történt Írország-
ban, Dublin közelében. Tudnod kell, hogy akkoriban nem
volt korlátozva a ruházat súlya, így erôs szélben vízszívó
súlymellényeket használtunk, ezek 20–25 kilósak voltak.
Ráadásul nem volt rajtam mentômellény, mert annak egy-
szerûen nem jutott hely. Az egyik futamon nagyon-na-
gyon erôs szélben a befutó után a part felé vitorlázva fel-
borultam, és elsodródtam a hajótól. Nagyon fáradt vol-
tam, és úgy három percnyi vergôdés után elvesztettem az
eszméletemet. Fináczy Gyuri – aki azon az Eb-n bronz-
érmes lett – észrevette a felborult hajót, és mivel nem lá-
tott sehol, elkezdett keresni a vízben. Körözött a hajóm

A megnyitó meglepôen folytatódott…

Berecz Botond 

Dárdával egy Finnben
Gerardo Seeliger és Fináczy György
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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
Árbóc magasság a decktôl (m): 16,70
Maximális vitorlafelület cirkáláskor (m2): 158
Maximális vitorlafelület bôszélben (m2): 286
A hajó tömege (kg): 2280
Ebbôl ballaszt tömeg (kg): 1200
Vízballaszt tartály egy oldalon (l): 460
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Gerardo Seeliger és Fináczy György

Spartacus klubház

Vitorlafelmérés

Hitelesítve

körül, míg meg nem talált. Berángatott a Finnjébe, part-
ra vitt és kórházba juttatott. Még éppen idôben. Nélküle
egy percen belül elmerültem és megfulladtam volna. Meg-
mentette az életem!

– Az Eb után hazautaztam Spanyolországba és elmen-
tem az olimpiai bizottsághoz. Mondtam, hogy adnunk kel-
lene egy kitüntetést a magyar Fináczy Gyurinak a sportsze-
rû viselkedésért és életmentésért. Azonnal igent mondtak. 

– Felhívtam Gyurit telefonon, hogy mikor tudna el-
jönni a kitüntetést átvenni. Azt válaszolta, hogy ô egy
kommunista országban él, nem engedik ki, de ha eljön
„zálogba” teszik a feleségét és a gyerekeit, nehogy kinn
maradjon. Csak egy nemzetközi vitorlás versenyre enged-
nék el. Megkérdeztem, mikor tudna jönni, mire azt vála-
szolta „karácsonykor”. Hát akkor gyere a Christmas Race-
re! Mondanom sem kell, hogy ilyen verseny nem létezett,
ezért kitaláltuk és elôször kiírtuk a Christmas Race-t, mert
azt akartuk, hogy Fináczy Gyuri eljöhessen. A versenyen
– Barcelona közelében – akkor összesen két hajó volt, a
kettônké. Kitüntettük ôt, aztán írtunk egy versenyjegyzô-
könyvet, valamint egy szép hosszú – természetesen kamu
– eredménylistát a Magyar Vitorlás Szövetségnek és az ál-
lami szerveknek, miszerint Fináczy gyôzött, én lettem a
második, aztán mögénk írtunk mindenféle kitalált neve-
ket! Vagyis neki köszönhetjük a Christmas Race-t, ami ma
a spanyol vitorlás sport második legjelentôsebb versenye
a Trofeo Princesa Sofia után!

– Fináczy a feleségével, Katalinnal érkezett, akinek
nem volt vízuma. Abban az idôben még Franco tábornok
irányította Spanyolországot. Neki szóltunk, hogy gond
van, mire azt mondta, hogy aki megmentette egy spanyol
életét, annak és a feleségének sem kell vízum Spanyolor-
szágba… Jöjjenek nyugodtan! 

– Azóta talán kétszer találkoztunk, de már legalább
harminc éve nem láttam. Finnben utoljára 1976-ban ül-
tem, amikor válogatóztam a Montreali Olimpiára, de Jo-
sé Luis Doreste megvert. Most szálltam be újra, itt a Ba-
latonon, az életmentô barátom hazájában és kedves vizén,
a Balatonon. Ezzel elkezdem a felkészülést a jövô évi Finn
Masters vb-re.

PRÓBAFUTAM

Szeptember 3. A balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egy-
let felkészült a világbajnokságra. Megtörtént a felszerelé-
sek ellenôrzése, véglegessé vált a nevezési lista, felkerül-
tek a hajók orrára az azonosító számok, amelyek érdekes-
sége, hogy egytôl-húszig az illetô vitorlázó világranglistán
elfoglalt helyét is jelzik. Még érdekesebb, hogy az elsô
húszból nincs hiányzó! 

Világversenyeken megszokott, hogy az adott helyszí-
nen egy próbafutamot is rendeznek azért, hogy a verseny-
zôk megismerhessék a helyszínt, illetve a rendezôk tesztel-
hessék a kommunikációt, a felszereléseket, összhangba
hozhassák a nagy létszámú rendezôgárda munkáját.

A próbafutamra szeptember 3-án, 14 órakkor került
sor. Az erôs, idônként viharos északi szélben kevesen koc-
káztatták a felszerelésüket, mindössze tizenöt hajó raj-
tolt el, de egy kör után mindenkinek elege lett a dologból,
a társaság a kikötô felé vette az irányt. Két versenyzô kö-
zelebbi ismeretséget is kötött a Balatonnal, felborultak, de
egy rövid fürdést követôen mindketten fel tudták állítani
a hajójukat.
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A próbafutamon…

… az erôs, idônként viharos északi szélben…

… látványos jelenetek szemtanúi lehettünk
Free pumping

1 .  FUTAM
Szeptember 4. Az elôzô napi idôjárás sokat szelídült, re-
mek, 12–15 csomós szél és napsütés várta a világbajnoki
mezônyt. Antal Gáborral, a világszínvonalú PATA Boats
Finnek építôjével várjuk a rajtot. Jó helyzetben vagyunk,
a sajtómotorossal egészen közelrôl szemlélhetjük az ese-
ményeket. 

A figyelmeztetô jelzéssel egyidôben kitûzték az O-lo-
bogót is, ami annyit jelent, hogy a szél a »szabad meghaj-
tás« (angolban: free pumping) limit – tíz csomó – felett
van, tehát A vitorlázás versenyszabályai 42. pont: Meghaj-
tás-ban foglaltak hatályon kívül kerülnek. 

Lássuk melyek ezek a szabályok! A vitorlázás verseny-
szabályai a következôképpen rendelkezik. 
4422 MMEEGGHHAAJJTTÁÁSS
4422..11 AAllaappsszzaabbáállyy
A 42.3 vagy a 45. szabályban megengedettek kivételével,
versenyzése alatt egy hajó csak a szél és a víz segítségét fel-
használva növelheti, tarthatja fenn vagy csökkentheti se-
bességét. A hajó legénysége állíthatja a vitorlák és a ha-
jótest helyzetét, és más hajóvezetési tevékenységet is végez-
het, de tagjai nem mozgathatják úgy testüket, hogy az
meghajtsa a hajót.
4422..22 TTiillttootttt  tteevvéékkeennyyssééggeekk
Nem korlátozva a 42.1 szabályban leírt tevékenységeket,
a következôk tiltottak:
(a) pumpálás: bármelyik vitorla ismételt mozgatása vagy a
vitorla sorozatos behúzásával és kieresztésével, vagy füg-
gôleges vagy keresztirányú testmozgással;
(b) billegtetés: a hajó ismételt oldalirányú mozgatása,
amit elôidéz vagy 
(1) testmozgással, vagy
(2) a vitorlák vagy az uszony ismételt állításával, vagy
(3) kormányzással;
(c) lökdösés: a legénység testének hirtelen elôrelendítése,

majd hirtelen leállítása;
(d) kormányevezés: a kormány olyan ismételt mozgatása,

amely vagy erôteljes, vagy elôre hajtja a hajót, vagy
megakadályozza annak hátrafelé mozgását;

(e) ismétlôdô fordulások vagy perdülések, amelyek nem
függenek össze a szélirányváltozásokkal vagy taktikai
megfontolásokkal.
A szabad meghajtás engedélyezését az osztályszabá-

lyokban foglaltak szerint kell alkalmazni, és az O-lobogó
felvonásával jelöli a versenyvezetô. Amennyiben a körül-
mények a futam során változnak, akkor lehetôség van egy
jelnél a módosításra, akár engedélyezésre, akár annak visz-
szavonására is. 

Mit is jelent a szabad meghajtás a gyakorlatban? Nos,
amikor a versenyvezetô felhúzza az O-lobogót, akkor a
szabálykönyv 42.2 pontja – és csak az! – a Finn Osztály-
szabályok szerint érvényét veszti. Tulajdonképpen »szabad
a gazda«, minden versenyzô azt csinál, amit akar. Persze
egyéb rendelkezések továbbra is érvényben vannak, tehát
továbbra sem lehet például evezni. 

Azt csinál, amit akar… és persze amit bír. Ugyanis a
folyamatos pumpálás, testmozgás, hajó lökdösés rendkí-
vül fárasztó, jelentôs fizikai erôt, tökéletes kondíciót kíván
a versenyzôtôl. Egy-egy erôsebb szeles hátszél szakasz vé-
gén a vitorlázók is úgy kifáradnak, mint a hosszútávfutók,
pulzusuk az egekben, oxigénhiánnyal küzdenek, mozdul-
ni is alig bírnak. Az edzett szervezet persze hamar rege-
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Általános visszahívás… A lobogó gyakran volt használatban

Egypercesben

Rajt
Ed Wright

nerálódik, de az elsô bôszeles szakasz után nincs pihenés,
cirkálni kell, ezért be kell osztani az erôt. 

A kitérô után lássuk a versenyt. Rajt elôtt a szél kissé
balra fordul, ezért Fluck Bence versenyvezetô halasztást
rendel el. Kisebb pálya- és rajtvonal-igazítás után újabb
próbálkozásra kerül sor, végre elrajtolhatna a mezôny, de
ekkor a társaság nagy része korán indul, ezért a rajtot
viszalövik. Szigorított (U-lobogós) a következô kísérlet, és
ez már sikerül, végre nekilódulhat a mezôny. 

A vitorlázás versenyszabályai a következôképpen ren-
delkezik
1111..55  Ha az UU  lloobbooggóótt tûzik ki elôkészítô jelzésként, a rajt-
jelzését megelôzô utolsó percben a hajó testének, legény-
ségének vagy felszerelésének egy része sem eshet a rajtvo-
nal két végpontja és az elsô jel által meghatározott három-
szögbe. Ha egy hajó megsérti ezt a szabályt és azonosít-
ják, tárgyalás nélkül ki kell zárni, hacsak a futamot újra
nem rajtoltatják vagy újra nem vitorlázzák, vagy halasztják
vagy érvénytelenítik a rajt jelzés elôtt. 
3300..33  AA  ffeekkeettee  lloobbooggóó  sszzaabbáállyyaa  Ha a fekete lobogó kitûzés-
re került, a rajtjelzését megelôzô utolsó percben a hajó tes-
tének, legénységének vagy felszerelésének egy része sem
lehet a rajtvonal két végpontja és az elsô jel által megha-
tározott háromszögben. Ha egy hajó megsérti e szabályt és
azonosítják, tárgyalás nélkül ki kell zárni, még akkor is, ha
a futamot újrarajtoltatják vagy újravitorlázzák, de nem
büntethetô, ha a rajtjelzés elôtt azt halasztották vagy ér-
vénytelenítették. Ha a rajtjelzés után általános visszahívást
jeleztek vagy a futamot érvénytelenítették, a versenyrende-
zôségnek ki kell írnia a hajó rajtszámát a futam következô
figyelmeztetô jelzése elôtt, és ha a futamot újrarajtoltatják
vagy újravitorlázzák, a hajó nem vitorlázhat rajta. Ha még-
is így tesz, kizárása nem ejthetô ki a sorozat pontjainak
számításakor.

A versenyrendezôket hallva a rádióban, az derül ki,
hogy a rajtvonal mindkét vége jó. Fluck Bence felül luv-
rajtosnak látja a vonalat, alul pedig – Majthényi Szabolcs,
tizenegyszeres Repülô Hollandi világbajnok szerint, aki ott
áll a motorosával – a lee-oldal a kedvezô. A felsô bójánál
derült ki, hogy a déli oldalon, azaz a lee-bójánál indulók vol-
tak elônyben. Na nem sokat, legfeljebb néhány hajóhossz-
nyit nyerhettek a legfelül rajtolókkal szemben. Aki viszont
középtájon indít, nehezen bontakozik ki. Ennek oka, hogy
– az amúgy tökéletes – rajtvonal két végén élesebb szélben
lehetett vitorlázni, mert a felsorakozó sok hajó egy tömör
falat képez, ami kis mértékben, de azért jól érzékelhetôen
elfordítja a szelet, a bal oldalon jobbra, a vonal túlsó olda-
lán pedig balra. Így a középen rajtolók kerülnek a leg-
rosszabb helyzetbe. Ráadásul a hajók – szokás szerint –
most is egy kissé kifli alakzatban álltak a vonal elé, a me-
zôny közepe belógott. Ennek az az oka, hogy a jobb olda-
lon indulók a felette lévô hajókhoz képest néhány centivel
hátrébb helyezkednek, hogy ne legyen kinn, vagy legalább-
is ne ôket lássák a rajthajóról. Ugyanez fordítva, a balolda-
li csoportra is igaz, a legalul lévôhöz képest tartanak a ver-
senyzôk egy minimális biztonsági távolságot hátrafelé, ezért
alakul ki a »kifli«, és bizony az a hajónként öt-tíz centi öt-
ven-hatvan hajó esetében már jelentôs, hajóhossznyi hát-
rányt okoz, ezért (is) nehezebb innen kibontakozni.

Mi a lee-bójánál helyezkedünk, és izgatottan keressük
Berecz Zsombort, aki a túlsó oldalt választja, és ott na-
gyon jó pozícióban, tökéletes ütemben rajtol. (Ez persze
ott nem derült ki számunkra, mert a hatszáz méter hosz-
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Jonathan Lobert

Berecz Zsombor

Nenad Bugarin
Tapio Nirkko

szú rajtvonalat nem látni be. A futam után Kelemen Ta-
mástól, Zsombor edzôjétôl kaptuk az információt.) 

Apropó, rajtvonal… A nyolcvan-száz feletti mezônyt
más osztályok esetében a rendezôk nem szokták együtt
versenyeztetni, hanem negyven-ötvenes csoportokra oszt-
ják ôket. Ilyen esetben persze nincs szükség ilyen hosszú
rajtvonalra, ennek a fele-harmada is elegendô, ezzel csök-
kentve a oldalválasztás kockázatát. A módszer hátránya,
hogy óhatatlanul is kialakulnak erôsebb, illetve gyengébb
csoportok, ez pedig akár a végeredményt is befolyásolhat-
ja. A másik álláspont, hogy a csoportok jelentette kocká-
zat helyett mindenki mindenkivel egy pályán mérkôzzön.
Ebben az esetben a rajtoldal megválasztása jelent a ver-
senyzôknek némi rizikót. Ez utóbbi azonban még mindig
igazságosabb, hiszen ebben az esetben a versenyzô elsô-
sorban a saját – hibás – döntése vagy egy szélforduló mi-
att kerülhet hátrányba, és nem egy (irányított) sorsolás
okán. A szélforduló amúgy a verseny része, de ha az a
rajteljárás során – akár minimális mértékben is – bekövet-
kezik, akkor a rajteljárást félbe kell szakítani, mert ilyenkor
már nincs idejük a versenyzôknek javítani. Nem megold-
hatatlan feladat, most a Balatonon is sûrûn elôfordult, de
a verseny rendezôi végig urai voltak a helyzetnek. 

Mivel a lee-oldalon, azaz a baloldalon vagyunk, a me-
zônyt is erre célszerû kerülnünk, így egy jó ideig fogal-
munk sincs, hogy a túloldalon Berecz Zsombi merre jár,
csak drukkolunk neki. Amikor a mezôny végre keresztbe
igazít derül ki számunkra, hogy jó a pozíciója. Nemhogy
jó, de egyenesen kitûnô! Az elsô háromban van. (Érdekes,
számomra meglepô, hogy mennyire eltávolodik egymástól
a mezôny, az elsô cirkáló szakaszon a két oldal szélsô ha-
jói között úgy két kilométernyire saccolom a távolságot.) 

A szél továbbiakban is balatoni módra leng, de a fris-
sülések végig leterjedtek a pályán, így okos vitorlázással,
egy kevés kockázatvállalással jól lehetett érvényesülni a
pályán. Zsombornak ez sikerül, harmadik helyen ér fel a
kreuz bójához, és a továbbiakban is, az egész futam alatt
is a második-harmadik helyen vitorlázik. Az elsô futamon
ugyan roppant szoros küzdelemben, de végig a volt világ-
bajnok, a brit Ed Wright dominált. A helyezésekért a lon-
doni olimpián bronzérmes és az ez évi Európa-bajnok
francia Jonathan Lobert, a horvát Nenad Bugarin és a
finn Tapio Nirkko küzd Berecz Zsomborral, miközben az
ôket követôkre is figyelniük kell. 

A befutó szakaszra Wright, Lobert, Berecz közel for-
dulnak egymáshoz, és a sorrend a célig – az elsô szakasz
végétôl – már nem változik, Berecz Zsombor egy ragyogó
harmadik hellyel kezd. 

Ok, ez rendben, gyerünk tovább…

2 .  FUTAM

Szeptember 4. Új pályát kell kitûzni, mert a szél elfordul és
kicsit gyengül is, de ennek ellenére ismét O-lobogóval raj-
tolhat a mezôny. A rendezôk gyorsan dolgoznak, és a má-
sodik futam gördülékenyebben indul, elsô kísérletre elraj-
tol a 113 hajó. 

Ebben a futamban izgalmasan alakul a verseny. Szél-
forduló, szélerôsödés, elforgás és vissza, igazi balatoni
móka, amibôl nem mindenki kerül ki jó helyen. 

Zsombor az elsô szakaszon tizedik hely körül kezd,
amit gyakorlatilag a szakasz háromnegyedéig meg is tud
tartani, amikor a szakasz végén a szél legalább 20-25 fo-
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Facundo Olezza

Deniss Karpak

Az elsô nap után Nedan Bugarin vezet, Berecz Zsombor a második
Piotr Kula

kot fordul balra, így a harmincadik hely környékén veszi
a bóját. Rendesen ránk ijesztett, az elsô bójánál messze az
éllovasok mögött vitorlázik. 

Aztán a következô hátszélben, majd a második kör
kreuz szakaszán a Balaton visszaadja, amit elvett. Ekkor
Zsombi jó taktikát követve a megfelelô oldalt választva,
kerül egyre elôrébb. Néhány helyet javít hátszélben, de az
igazi mágiát a második kreuzban mutatja be. Nem a pá-
lya szélét húzta, hanem okosan, a szélfordulókkal igazít
befelé, és van annyi szerencséje, hogy a frissülések leter-
jednek a pálya tengelye felé. Bô húsz helyet javít ezen az
egy szakaszon, ezzel s hetedik helyen kezd hátszelezni.
Bôszélben összetömörül a mezôny, a Zsombort követôk
közül többen is megelôzik, az utolsó szakasz féltávjánál
még négyen küzdenek szinte egyvonalban, de jó esélye
van arra, hogy elôrébb kerülhessen. Végül ebbôl a harcból
is ô kerül ki gyôztesen, tovább javít a pozícióján, és így a
hatodik helyen fut a célba.

A második futamot a horvát Nedan Bugarin nyeri,
aki az elsô futamban Zsombi mögött negyedikként vég-
zett. Második helyen az argentin Facundo Olezza, harma-
dik helyen az észt Deniss Karpak végez. 

A nap végén Bugarin vezeti az összetett listát. Magyar
vonatkozása is van az ô sikerének, hiszen PATA árbóccal
versenyez! Antal Gábor persze örül a fiatal versenyzô
eredményének: – Akkor ugye nem lehet rossz az árbó-
com! Vajon a magyarok miért nem ilyennel vitorláznak? A
hajóim is jók, felveszik a versenyt a Devotiéival.

Második Berecz Zsombor, harmadik a lengyel Piotr
Kula, aki mindkét futamban hetedik helyen végzett. Ne-
gyedik Max Salminen, aki egy 11. hely után egy negyedi-
ket csinált. 

Az elsô 12 helyen 12 nemzet finnesei sorakoznak. 
Mennyire volt nehéz mindkét futamon jól teljesíteni?

Az elsô futamban gyôztes brit Ed Wright a második me-
netben az 58. helyen ért célba. Az elsôben ötödik Tapio
Nirkko második nekifutásra a 47. lett. Facundo Olezza
pedig az elsô futamban harmincadik, a következôt pedig
a második helyen fejezi be. 

Az elsô két futam után mindössze négy versenyzônek
– Bugarin, Berecz, Kula, Salminen – sikerült mindkétszer
az elsô tízben végezni! És ennek okát nem a Balaton idô-
járásában kell keressük, ez teljesen megszokott a Finn
osztályban, ahol rendszerint nagy és rendkívül erôs a me-
zôny. A már emlegetett hosszú rajtvonalak miatt egy elhi-
bázott oldalválasztás is durván büntet. 

A Balatonon – a tengeren szokásossal ellentétben –
egyetlen kreuz szakaszon is jelentôs különbségek alakul-
nak ki, nem olyan szorosan követik egymást a hajók, de
ahogy a távolság viszonylag rövid idô alatt is megnô,
ugyanúgy el is tûnik… A tengeren általában a befutóban
is szorosabban követik egymást a hajók, mint itt az elsô
szakasz után. 

Berecz Zsombor: – Túl vagyunk a vb elsô napján, két
középszeles futamunk volt, a szél igen változatos volt,
nagy lengések voltak benne, ezért nagyon fontosak voltak
a rajtok. Az elsô futamban végig nyugodtan vitorláztam,
nem vállaltam semmi kockázatot, jó vonalakon mentem és
végig az elsô háromban vitorláztam, gyakorlatilag végig a
világbajnok Ed Wright vezetett, de párszor változott a
sorrend, cserélôdtek az emberek, voltam második is, végül
harmadik helyen futottam be. A második futamban is jól
kezdtem, az elsô kreuz háromnegyedéig jól álltam, de ak-
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kor kicsit megijedtem, és átmentem a jobb oldalra, mert
attól féltem, hogy onnan jön majd egy frissülés. A számí-
tásom nem jött be, hiszen egy 15–20 fokos balos lengés
következett, ami fájdalmasan érintett, mert ezzel vagy
huszonöt helyet visszaestem, így a kreuz bójánál harminc-
valahányadik lehettem. Hátszélben sem sikerült felzár-
kóznom, A második cirkáló szakaszban viszont vissza-
kaptam azt a Balatontól, amit az elsôben elvett, sikerült az
elsô tízbe visszakerülnöm, a hátszélben pedig még meg-
fogtam néhány hajó, és a hatodik helyen futottam be. Le-
hetett volna talán jobb is, de az elôzetes célomat – mely
szerint két tízen belüli futamot szerettem volna kezdésnek
– teljesítettem, ezért boldog vagyok. 

Kelemen Tamás: – Ez volt a cél az elsô napra, Zsom-
bi hozta, amit kellett, elégedettek lehetünk. A második fu-
tamban peche volt, jobban is sikerülhetett volna, ha nincs
ez elsô kreuzban az a szélforduló. Igaz, a másodikban né-
mi szerencséje is volt…

3 .  FUTAM

Szeptember 5. A tó ma reggel is a szebbik arcát mutatja,
10–12 csomós délnyugati széllel és napsütéssel. O-lobogó
leng a rajthajón, tehát lehet pumpálni. Tíz óra elôtt egy
perccel, 9–10 csomós szél fúj, a tegnapival gyakorlatilag
megegyezô irányból. A mezôny a hibátlanul kitûzött rajt-
vonal teljes hosszán egyenletesen helyezkedik el. Már az
elsô rajt rendben van, a mezôny elindul. Néhány perccel
késôbb azonban a szél balra legyez, a lee-oldal megcsú-
szik, az ott lévô hajók forduló nélkül, hosszan mennek a
déli part felé. Zsombor kicsit feljebb helyezkedik, a sebes-
sége jónak tûnik, de a szélforduló miatt jónéhány hellyel
hátrébb kerül. Tíz perce tart a futam, amikor a balodalt
választók egymás után kifordulnak, és a pályatengely felé
vitorláznak. Most beigazolódik, hogy a déli oldal fizet, az
onnan érkezôk elônye markáns, de közel sem behozhatat-
lan. Az elsô bójánál, a cirkáló szakasz végén az ausztrál
Jake Lilley fordul elôször, a francia Jonathan Lobert és a
görög Ioannis Mitakis elôtt. Még sûrû a mezôny, az elsô
negyven hajót sok esetben csak centiméterek, esetleg
méterek választják el választják el egymástól. Zsombor a
25. hely környékén veszi a kreuz bóját. 

Megszoktuk, hogy bôszélben Zsombornak nagyon jó
a sebessége, de most saját magához képest is extra gyors
menetet produkál, és rövidesen az elsô tíz között vitorlá-
zik. Hihetetlen amit mûvel, pillanatok alatt, szinte úgy
»kerüli ki« a francia Pic Fabian-t – aki azért nem akárki,
ô az érvényes világranglista hetedik helyezettje –, mintha
csak egy bója mellett vitorlázna el, és egyre közelít az
elôtte lévôkre is. A hátszélkaput elsôként Jonathan Lobert
veszi, második Nenad Bugarin, harmadik Jake Lilley, ne-
gyedik Jorge Zarif… Berecz Zsombor – a hátszél szaka-
szon cirka húsz hajót megelôzve – a hetedik helyen érke-
zik! Többször is megszámolom, tényleg hetedik.

A következô kreuz szakaszon a mezôny elején mind-
össze ketten választják a jobb oldalt, a többiek sorban a
déli part felé tartanak. A továbbiakban már árnyaltabb a
kép, de a nagy többség balra kezd. A második cirkáló sza-
kasz ismét megkeveri a lapokat, ezúttal inkább a jobb ol-
dal fizet, a szakasz elején még vezetô Lobert csak 12. he-
lyen ér fel. A kreuz bójánál a 2017-es balatonfüredi juni-
or világbajnok, a finn Oskari Muhonen vezet, második Ed
Wright, harmadik Ioannis Mitakis, negyedik Facundo

Rajt

Kreuz bójánál

Jake Lilley
Jorge Zarif
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Olezza, ötödik Jorge Zarif, hatodik Nicholas Heiner. Saj-
nos Berecz Zsombor ezúttal nem választott jól oldalt, ô a
16. Azt már megtanultam, hogy motorosban könnyû
okosnak lenni, kívülrôl sokkal többet lát az ember, de
most egyetlen jelét sem véltem felfedezni, hogy a jobb ol-
dal elônyösebb lehetne…

A befejezô, hátszeles etap elején menetirány szerint
jobbra, tehát a déli part felé kezd a többség, de hamar
visszaigazítanak a pályatengely irányába. Talán két kilo-
méter a hátralévô távolság a célvonaltól, amikor az látszik,
hogy Zsombornak most nehezebb dolga lesz, mint az el-
sô bôszeles szakaszon. Ô persze mindent megtesz, hogy
javítson a pozícióján, ami sikerül is, ezzel a 12. helyen ér
célba. A futamot a brit Ed Wright nyerte, második helyen
a holland Nicholas Heiner futott be, harmadikként pedig
a görög Ioannis Mitakis. 

A három futam utáni összesített eredmények alapján
Zsombi megtartotta második helyét. A futam legnagyobb
mentése valószínûleg – az élbolyban biztosan – az ô ne-
véhez fûzôdik, de tekintve, hogy egy kör után már a he-
tedik helyen is vitorlázott, a 12. helyével nem lehet mara-
déktalanul elégedett. Nincs baj, de mindenesetre az lát-
szik, hogy egy pillanatra sem lehet lehet lazítani. Nyilván
most sem errôl volt szó, inkább egy-két apró peches mo-
mentum okozta a gyengébben sikerült futamot. 

Nehéz helyzetben vagyok, mert gyengébbnek kell mi-
nôsítenem Berecz Zsombor kapcsán egy 12. helyet a vi-
lágbajnokságon. Igen. Zsombor itt tart, ennél bizony job-
bat várunk. Persze az is igaz, hogy nem egy futam a dön-
tô, hanem a verseny végeredménye. Ugyanakkor elôfor-
dulhat, hogy a végén hiányozni fog a 7. és a 12. hely kö-
zött lévô öt pont. 

4 .  FUTAM

Szeptember 5. Elôször a szél leállása miatt – a felsô bójá-
nál Gereben Gábor már csak hat–hét csomót mér – bele
kell halasztani a rajteljárásba. Egy bô félórás várakozás
után Majthényi Szabolcs a rádióban nyugtatja a kedélye-
ket: „Nem kell kapkodni, a szél nemsokára visszaáll.” És
valóban, a gyengülés szerencsére csak átmeneti, néhány
perccel késôbb, a rajthajón már ismét tíz csomó feletti
szelet mérnek, és az iránya is stabilizálódik. 

Dél elmúlt, lassan kezdôdhet a negyedik meccs. Fluck
Bence rádión a következôt közli: „Mára két futamot ter-
vezünk, ezért hetven perces pályát tûzzünk ki!” Valaki ki-
számolja, hogy a jelenlegi szélerô mellett, ehhez 2200 mé-
teres pálya szükséges. Ezt értem, azt viszont nem, hogy –
feltételezve, hogy a szél kitart – miért ne lehetne még
egy, azaz ma összesen akár három futam. Mindannyian is-
merjük a Balatont, bármikor bejöhet egy több napig tar-
tó flaute. 

Ismét »vita« alakul ki a rajtvonal két végén lévô Fluck
Bence és Majthényi Szabolcs között, ugyanis mindketten
állítják, hogy az a rajtvonal kedvezô oldala, ahol ôk áll-
nak… Nincs baj, a rajtvonal most is hibátlan, ugyanaz tör-
ténik, mint tegnap. 

Majdnem egy órányi várakozás után, a szél visszaerô-
södését követôen az elsô próbálkozásnál a mezôny jelen-
tôs része kinn van, így általános visszahívásra kerül sor. A
következô próbálkozásra már szigorított rajteljárás követ-
kezik, ezúttal is fekete lobogó alatti rajt mellett dönt a fô-
rendezô. 

Ed Wright

Nicholas Heiner

Ioannis Mitakis
Szélre várnak a rendezôk
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A mezôny azonban ideges, újra kinn van a hajók jó ré-
sze, ismét visszahívják a teljes mezônyt. A fekete lobogós,
szigorított rajt esetén, annak ellenére, hogy általános visz-
szahívás történt, a kintlévôket kizárják. Ez a szabályos el-
járás, de – szerintem – igazságtalan, mert általában csak
pár hajót sikerül azonosítani, a többség hajó- vagy vitorla-
számát nem sikerül leolvasni, pláne nem egy ekkora rajtvo-
nalon, így ôk megússzák a súlyos büntetést. Most legalább
20–25 hajó volt korai rajtos, ezek közül talán négyet sike-
rült azonosítani. És ez még egy jó arány, elôfordul, hogy
kettôt csípnek el… A hét kizárt versenyzô között van az el-
sô három futam után vezetô horvát Nenad Bugarin is. 

Többen vitorlát cserélnek, a kifejezetten gyenge szél-
re alkalmas vásznak kerülnek elô. Jól gondolják, akik így
döntenek, a szél ma már szinte biztos, hogy nem fog je-
lentôsen erôsödni. 

A negyedik – azaz a mai második – futamot csak
többszöri próbálkozás után, 12 óra 45 perckor sikerül vé-
gül elrajtoltatni. A szél egy kicsit ismét gyengült, így nem
lehet pumpálni. Hárman korán rajtoltak, ôket kizárták a
versenybôl. Az elôzôekkel együtt összesen heten jutottak
erre a sorsra. 

A motorosból látható, hogy rajtvonal alsó vége, azaz a
bal oldala az elônyösebb. Ennek ellenére Zsombit jó két-
száz méterrel feljebb látom, majdnem középen helyezke-
dik. Úgy néz ki, hogy konvencionális taktika jegyében be-
vállalja a gyengébb rajtpozíciót, azért, hogy ne kockáztas-
son a rajvonalon az oldalválasztással. 

Az alul rajtolók közül a vezetô pár hajó kétszáz méter
után balcsapáson simán lekeresztezhetné az egész me-
zônyt, de nem teszik. Valószínûleg arra számítanak, hogy
a baloldalon további elônyre tehetnek szert, onnan várják
frissülést. Mikor balcsapásra váltanak – Lobert kezdi – si-
mán elvitorláznak a középen indulók elôtt. Ugyanakkor a
túloldalon egyre inkább felpörög a szél, egyre jobb hely-
zetbe kerülnek, akik türelmesen továbbra is jobbra men-
nek. Persze elôbb-utóbb nekik is fordulniuk kell, és a je-
len állás szerint negatív vonalon kell majd befelé igazíta-
niuk. Ha viszont visszafordul a szél, akkor jelentôs elôny-
re tehetnek szert, de legalábbis kiegyenlíthetik a lee-
rajtosoktól elszenvedett hátrányukat. 

A szél visszaállt, frissült is, de ezzel együtt is a déli ol-
dal jött be, mert a pálya túlsó felén lévôk rossz ütemben
kapták meg a visszapörgést, korábban negatívon kellett
befelé igazítaniuk, mert túlkreuzolták volna magukat. Az
alul lévô 10–12 hajó helyzete egyre jobban alakul, ôk azok
akik elôbb veszik a bóját. 

Zsomborra várok a kreuz bójánál, de csak nem akar
feltûnni. Lehet, hogy a nagy tömegben nem vettem volna
észre? Sajnos nem ez történt, végre megérkezik, többen
vannak elôtte, mint mögötte. 

Újra felkerült az O-lobogó? Eddig nem vettem észre,
ezek szerint lehet pumpálni… Csak az tûnt fel, hogy
Zsombi lefelé menet harcol, pumpál próbálkozik. Szoká-
sa szerint mindent kihoz magából, egyáltalán nem úgy
néz ki, mint aki feladja. Berecz Zsombor ismét a legjobb
oldalát mutatja, aki látja ôt az ötvenedik hely környékén
küzdeni, az megértheti miért tart ott, ahol. A jelenlegi po-
zíciójánál sokkal-sokkal elôrébb. Most is ugyanúgy meg-
dolgozik minden centiméterért, mint amikor az elsô he-
lyek valamelyikéért csatázik. Ez az akarat és küzdeni tu-
dás olyan emberi tulajdonság, ami nagyon keveseknek
adatik meg. 

Vitorlacsere – fotó: Tóth Bogee

Ezt a rajtot sajnos visszalôtték

Jonathan Lobert
Berecz Zsombor



49

A hátszél szakaszon Zsombor javít vagy tizenöt helyet,
de ezzel is csak a középmezôny elejében vitorlázik. A má-
sodik kreuzban is két oldalra nyit a mezôny, annak ellené-
re, hogy továbbra is a déli irány a jobb. Féltávnál kettésza-
kadt a mezôny, mindkét csoport külön versenyt vív, közé-
pen csak néhány hajó próbálkozik. 

Majthényi Szabolcs szerint a szél északra fordul és
tovább erôsödik. A kérdés csak az, hogy ez mikor követ-
kezik be. Egyelôre a helyzet nem változik, a legfelül lévô
finn Tapio Nirkko befelé igazít, de elôtte simán elmegy a
délrôl érkezô 10–15 hajót számláló csoport. 

A cirkáló bójánál a svéd Max Salminen vezet. Ô vajon
honnan került ide? Korábban nem láttam az élmezônyben.
Jonathan Lobert második, az ausztrál Oliver Tweddell har-
madik, a cseh Michael Maier negyedik, Facundo Olezza
az ötödik, a cseh Ondrej Teply a hatodik, a török Alican
Kaynar hetedik, az orosz Arkadiy Kistanov nyolcadik, a
brit Henry Wetherell kilencedik. Az északi oldalt vezetô
Nirkko tizediknek veszi a bóját. A vártnál jobb a helyzete,
de fentrôl csak neki sikerült mentenie, a többiek nincsenek
az elsô húszban. Zsombor is javított, a negyvenedik hely
környékén kezdi az utolsó hátszélszakaszt. 

Nagyok a távolságok a hajók között, ezért nehezebb
elôbbre jutni, Zsombor ennek ellenére pár helyet javít, de
ezzel együtt is csak a 37.

A futamot Max Salminen nyeri, Jonathan Lobert a
második helyen érkezik, Facundo Olezza hamadikként
fut célba. 

Amennyiben Zsombor ma a biztonságra törekedett
volna, akkor megállapíthatjuk, hogy ez nem jött be. Hol-
nap – talán nincs is más választása – nyilván bevállalósab-
ban fog vitorlázni, de reméljük azért az ésszerû kereteken
belül kockáztat. 

RUJÁK  I S TVÁN A  2 .  NAPRÓL

Berecz Zsombornak ma nem sikerültek olyan jól a futa-
mai, mint egy nappal korábban. Egyszer sem sikerült be-
kerülnie az elsô tízbe, de összetettben így is a még min-
dig kitûnô hetedik helyen áll.

A harminc nemzet 113 finnesét felvonultató mezôny-
ben nagyon nehéz bekerülni az elsô tízbe. Ez ma is csak
néhány versenyzônek sikerült, és négy futam után pedig
már nincs olyan résztvevô, aki mind a négy futamon az el-
sô tízben ért volna célba.

Négy futam után a francia Európa-bajnok Jonathan
Lobert áll az élen a mai kilencedik és második helyeinek
köszönhetôen. Ma az argentin Facundo Olezza teljesített
a legjobban, negyedik és harmadik helyeken célba érve a
harmadik helyre jött fel az összetett listán. A negyedik fu-
tamon a svéd Max Salminen gyôzött, aki ezzel a második
helyre került a két versenynap alapján. 

Az elsô futam után éllovas horvát Nenad Bugarin a
negyedik futamban elkövetett korai rajtja miatt a 29. hely-
re esett vissza. A tegnap és ma is egy-egy futamot meg-
nyerô, majd a másikakat elhibázó volt világbajnok brit Ed
Wright összetettben 13.

Berecz Zsombor a délelôtti futamon taktikailag rossz
oldalt választott az elsô szakaszon, de aztán nagyszerû vi-
torlázással feljött a 12. helyre. A délutáni menete már
nem sikerült ilyen jól, mindkét cirkálószakaszon ellene
fordult a szél, és csak a 37. helyen ért célba, és hetedik az
összetett listán.

Max Salminen

Oliver Tweddell

Michael Maier
A második nap végén Jonathan Lobert vezet



50

A nagy nemzetközi vitorlásversenyeket, a világ- és
Európa-bajnokságokat, a Világkupa versenyeit, valamint
az olimpiai küzdelmeket rendszeresen követôk számára
furcsa lehet, milyen hatalmas szórást látni a balatonföld-
vári Finn világbajnokság eredményeiben. Négy futam
után a 113 hajós mezônyben nincs olyan, aki mindannyi-
szor befért volna az elsô tízbe. Mi okozza ezt?

A nyilvánvalóan felmerülô kérdések: 1. Ilyen borzal-
masan kiszámíthatatlan lenne a balatoni szél? 2. Szokat-
lan-e ez a nagy szórás? 3. Egyáltalán mennyire erôs a Finn
Gold Cup világbajnoki mezônye?

A helyes válaszok: 1. Nem. 2. Nem. 3. És rettenetesen
erôs, a ma lehetô legerôsebb.

Kezdjük hátulról, a mezôny színvonalával!
A riói olimpia 11 résztvevôje van jelen a vb-n. Rióban

ugyebár 23 induló lehetett, akik közül heten vagy nyolcan
a játékok óta egyáltalán nem versenyeztek Finnben, de ôk
mind olyan országok versenyzôi, akik a saját nemzetükön
belül is nagy harcban szerezték meg az olimpiai részvétel jo-
gát. Vagyis, a helyükre azonos – vagy legalább közel azonos
– tudású versenyzôk léphettek. A riói olimpián az utolsó két
helyen végzett résztvevôt azonban ne számítsuk a hiányzók
közé, mert a kínai és a seychelles-szigeteki versenyzônek
köze sincs a finnes elithez, kizárólag az – igazságosnak
semmiképpen sem nevezhetô – olimpiai területi kvótarend-
szernek köszönhette a részvételét. Rajtuk kívül az uruguayi
finnes maradt távol, ô nem utazott el ilyen messzire.

Az aktuális világranglista elejébe tartozó versenyzôk
azonban természetesen itt vannak. Könnyen felismerhe-
tôk, mert a legjobb húsz kapta az 1–20-ig terjedô hajószá-
mokat, amelyeket a hajók orrán láthatunk. A világranglis-
ta azonban csak egy speciális módon, a Világkupa verse-
nyek alapján számított sorrend, és jó néhány olyan nagy-
menô van, akivel minden versenyen számolni kell, éppen
csak jelenleg nincsenek elôkelô helyen a ranglistán. Ilyen
például az Európa-bajnok francia Lobert, aki most éppen
az élen áll, vagy a Világkupa záróeseményén Berecz
Zsomborral pontazonossággal végzett, az elsô helyet kiér-
demelt brit Ben Cornish. De a földvári negyedik futamot
megnyerô svéd Max Salminent sem lehet figyelmen kívül
hagyni, ha a vb éremesélyeseirôl beszélünk. Salminen ta-
vasszal gyôzött a Pricesa Sofia Trophyn, Európa egyik
legjelentôsebb versenyén, és rendszerint jól szerepel a
nagy nemzetközi versenyeken is. És még sorolhatnám a
nagy neveket napestig.

A fentiek fényében talán nem is olyan meglepô, hogy
nem egyszerûen a világranglista legjobbjai dominálnak a
balatonföldvári Finn Gold Cupon. Sôt! Közülük többen is
erôsen küzdnek a konkurenciával. 

Íme a világranglista legjobbjainak helyezései a mosta-
ni vb-n négy futam után.
világranglista rajtszám név vb helyezése

helyezés négy futam után
01. GBR-91 Ben Cornish 09.
02. BRA-109 Jorge Zarif 42.
03. TUR-21 Alican Kaynar 62.
04. GBR-11 Ed Wright 13.
05. EST-2 Deniss Karpak 11.
06. NOR-1 Anders Pedersen 33.
07. FRA-17 Pic Fabian 31.
08. NED-89 Nicholas Heiner 06.
09. POL-17 Piotr Kula 05.
10. HUN-40 Berecz Zsombor 07.

Kreuz bójánál 

A világranglista vezetô Ben Cornish Földváron a 9.

Második Jorge Zarif a 42. Mellette a az olimpiai és világbajnok Torben Grael
Harmadik Alican Kaynar a 62.
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Ez a kép persze tisztulni fog az ötödik futam után, ha
már kiesôt számítanak, mert néhányuknak van kiejteni
valója bôven, korai rajtból adódó, vagy más módon
szerzett nagy pontértékû futama.

És még további változatos tényekkel és statisztikákkal
igazolhatnám milyen erôs a mostani földvári világbajnoki
mezôny. A lényeg az, hogy a Finn osztály sztárjai mind itt
vannak a Szpari-telepen.

Akkor talán a szél okozza a nagy szórást?
Biztosan hozzájárul az is, de a mezôny erôssége sok-

kal döntôbb tényezô. A Balaton eddig a legszebb arcát
mutatta. Középerôs nyugati, majd délnyugati szél fújt,
gyönyörû napsütés volt. A szél iránya persze leng, és az
ereje is változik, gyakran csíkos, pöffös. Naná, hiszen egy
tavon vagyunk, nem a nyílt tengeren! De ezt mindenki szó
nélkül tudomásul veszi. Halkan jegyzem meg, jónéhány
elismert tengeri versenyhelyszínen is tud borzalmasan vi-
selkedni a szél, ha éppen nem a nyílt víz felôl fúj.

A tavi szél lengéseinek, bizonytalanságának szerepe
inkább azért jelentôs, mert itt a Finn világbajnokságon a
hosszú rajtvonal miatt az átlagosnál nagyobb a jó rajt és az
elsô kreuzban a jó oldalválasztás, a széltaktika szerepe.
Ugyanis a finneseknél nem dívik a mezôny selejtezôcso-
portokra osztása, mint más hajóosztályokban. Még egy
ekkora mezônyben is együtt rajtolnak, mindenki minden-
ki ellen küzd végig! Ha százan, hát százan, vagy éppen
száztizenhárman, mint ezúttal. Ennek következtében a
rajtvonal irdatlanul hosszú kell legyen, vagyis már a rajt-
lövés elôtt percekkel el kell dönteni melyik oldalon akarom
kezdeni a kreuzolást.

Mindebben pedig benne van egy védhetetlenül nagy
bukta lehetôsége, ha a szél éppen a másik irányba leng el,
mint ahogy számítottuk. Erre akadt példa a földvári futa-
mokon. És mivel a mezôny nagyon-nagyon erôs, aki az el-
sô körben lemarad, a másodikban jórészt már csak koz-
metikázni tud az eredményen. Kevesen képesek arra,
hogy akár csak a harmincadik hely környékérôl még visz-
szaküzdjék magukat az elsô tízbe vagy annak közelébe.
Berecz Zsombornak eddig kétszer, a második és harmadik
futamon sikerült, egyszer pedig, a negyediken nem. Az el-
sô futamon, nem volt hová javítania, ugyanis végig elôl vi-
torlázott. A 2014-es világbajnok brit Ed Wright futam-
eredményei is jelentôs szórást mutatnak: 1., 58., 1., 19.

Mindezek miatt minden résztvevô tisztában van azzal,
hogy ezen a versenyen sok pontot gyûjt majd az elsô is.
Addig is, az összetett sorrend – ugyan egyre csökkenô
számú érintett esetében – napról-napra még nagyokat fog
változni.

5 .  FUTAM

Szeptember 6. Mára esôt és erôs szelet prognosztizált a
meteorológia. Itt viszont gyönyörû napsütés és erôsnek
semmiképpen sem nevezhetô, 8–10 csomós, délnyugati
légmozgást érzékelünk. Aki elôször vitorlázik a Balato-
non, azt gondolhatná, hogy mindig stabil, nyugatias, 9–12
csomós erôsségû szél fúj, és hétágra tûz a nap ôsszel is. A
Finn Gold Cup elsô három versenynapján ugyanis folya-
matosan ilyen viszonyok között vitorlázhatott a mezôny. 

Ennek megfelelôen az O-lobogó nem kerül elô a rajtel-
járás során. Kár, ugyanis a nézôk számára az erôsszeles
hátszelezés a finn versenyek legizgalmasabb része. És azt se
felejtsük el, hogy Berecz Zsombornak az nagyon fekszik… 

Együtt rajtol a teljes mezôny

Taktikailag a rajt a legkockázatosabb

Egy bójavétel is tartogat izgalmakat
Sokszor csak centikre egymástól
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A lee oldalt gondolom kedvezôbbnek, annak ellenére,
hogy ismét jó rajtvonalat tûztek ki a rendezôk. A rajt elôtt
két perccel Zsombor a lee- (alsó) pályajel felé helyezkedik.
A szél kevésbé leng, mit a tegnapi napon, de inkább innen
várható némi frissülés. Harminc másodperc van a rajtig,
Zsombi alulról a második a sorban, majd pontosan in-
dít… De hiába, általános visszahívást rendel el a verseny-
vezetô. Már az egypercesben látható volt, hogy a rajt nem
megy el, ugyanis a mezôny nagyobbik fele a vonalon túl
vitorlázott. Ettôl függetlenül, Zsombi ragyogó rajtot csi-
nált (volna). 

A következô rajt – ahogy azt korábban már megszok-
hattuk – fekete lobogós. A futam 9–10 csomós, de csök-
kenô tendenciát mutató, 240 fokról fújó szélben kezdô-
dik. Egy versenyzô, az argentin Facundo Olezza esik
áldozatul, a rajtvonalon túl van a rajt elôtti percben, így
ebbôl a futamból kizárják. 

Berecz Zsombor rajtja nem sikerül jól, középen indul.
A baloldalon ismét jobban jönnek el a vonalról. Ezután
már jó oldalra megy, így az elsô pályajelet a 24. helyen ve-
szi. Nagy a tömeg a bójánál, sûrû a mezôny, nem tûnik re-
ménytelennek a helyzet, Zsombornak van lehetôsége a
mezôny elejéhez történô felzárkózásra. Az elsô tízbe kerü-
lés lehet reális. Mintha csak ezt szeretné igazolni, a hátszél
szakaszokon ismét nagyot küzd, több helyet javít a koráb-
bi pozícióján, már talán húszban van. A szakasz végéig az
elsô kettô kissé meglép, a 3–5. helyen hátszelezôk tartják
a távolságot hátrafelé, a többieket viszont összébb fújja a
szél. Na, ez még jól jöhet… A bójáig annyit változik a
helyzet, hogy a vezetô Nicholas Heiner faképnél hagyja az
egyetlen rá veszélyes üldözôjét, és balra indul, mint ahogy
sorban a többiek is. Elsôként Lobert, a nyolcadik helyrôl
tart jobbra, majd egy még páran – nyilván azok, akik elé-
gedetlenek a helyzetükkel – követik ôt. Így tesz Zsombor
is, ô az ötödik jobb oldal felé vitorlázó az elsô húsz között.
Ha bejön az oldalválasztás… Én is jobbra tartok, hogy kö-
zelrôl figyelhessem az eseményeket. Zsombor egy hajót
megvert a csoportjában, ami jó, de hogy a túloldalhoz ké-
pest mi a helyzet, arról fogalmam sincs, mert ismét nagyon
messze kerül egymástól a két oldal. Zsombor fordul elsô-
ként a csoportjában, majd sorra a többiek. A bójánál
Nicholas Heiner vezet, Jake Lilley a második, Henry
Wetherell a harmadik. Zsombor a huszadik lehet, ami tu-
lajdonképpen nem rossz, de nem erre számítottunk. 

A következô szakaszon Zsombornak nagyot kell alakí-
tania, ha az elsô tíz hely valamelyikét célozza… Nehéz, de
nem lehetetlen vállakozás, mert az elôtte lévôk nem szó-
ródtak túlságosan szét. Az elsô öt békésen és messze elöl
vitorlázik, de mögöttük egyre sûrûbb a mezôny. 

Nicholas Heiner elképesztô fölénnyel gyôz Jake Lilley,
Henry Wetherell, Ed Wright, Milan Vujasinovic, Max Sal-
minen, Nenad Bugarin, Jonathan Lobert, Arkadiy Kista-
nov elôtt. Ez ugye kilenc… Szinte hihetetlen, de tizedik-
nek Berecz Zsombor érkezik! Ezt a futamot is sikerült
megmentenie. Ezzel versenyben maradt akár az éremért
is. A befutó után Kelemen Tamással, majd Bakóczy Ro-
bival is váltott néhány szót, és… egyikük sem tûnik bol-
dognak. Ne felejtsük azonban, hogy még nem tartunk a
verseny felénél, öt futam lement, ugyanennyi hátravan,
plusz az elsô tíznek a duplán számító Éremfutam. 

Mivel a versenyszabályok szerint az ötödik futam után
a legrosszabb eredmény kiejthetô, ismét jelentôsen borult
a tábla, Zsombor az ötödik helyre jön fel. 

Nicholas Heiner

Jake Lilley

Szoros a meccs, Zsombor feljö a tizedik heyre! – fotó: Tóth Bogee
Kelemen Tamás és Berecz Zsombor – fotó: Tóth Bogee
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6 .  FUTAM
Szeptember 6. A beígért felhôsödés Badacsony tájékán
megjelent, hozhatna némi szélerôsödést, esô viszont nem
hiányzik. 

A második futam rajteljárása ismét több körösre sike-
rült. Egy ilyen nagy mezôny rajtoltatása nem egyszerû
mutatvány. Három perccel a rajt elôtt feláll a pálya köze-
pétôl felfelé a 113 hajó, és szép lassan csorog lefelé, hogy
az utolsó másodpercekben legyen az ideális helyen, minél
közelebb a lee-bójához. Gyakorlatilag ötven méteren
szándékozik mindenki elrajtolni. Már az egypercesben jól
látható, hogy az elsô kísérlet bukásra van ítélve, esély sem
volt arra, hogy elmenjen a mezôny. Általános visszahívás
lett a vége. A következô, immár szigorított, fekete lobo-
gós rajtot is visszalövik, most három renitenset sikerült
megcsípni a vonal felett, ôk mehetnek a kikötôbe. 

A rendezô kitûzte a szabad pumpálást engedélyezô O-
lobogót, mert közben ideértek a felhôk, a szél is frissült,
és megbízhatóan 10–12 csomóval fúj. Ismét fekete lobo-
gó alatt próbálkozik a rendezô. Egy perc van a rajtig, ami-
kor Zsombor a lee-oldaltól 150 méterre egyhelyben áll,
alatta vagy negyven hajó sorakozik. Ezúttal fegyelmezet-
ten elrajtol a mezôny, senki sem indult idô elôtt. Berecz
Zsombor rajtja sajnos ismét nem sikerült valami fényesen,
a középen rajtolás nem fizet ebben a népes mezônyben,
ráadásul be is szorul. Baoldal felé megy, de talán kicsit
késôn. A hátránya tíz perc elteltével már jelentôs. 

A bójánál Jake Lilley vezet, Piotr Kula a második, a
harmadik helyen Oskari Muhonen fordul. Berecz Zsom-
bornak most, a hatodik futamban újfent nem sikerült sem
a rajtja, sem az oldalválasztása, a negyvenedik és az ötve-
nedik között ér fel a kreuz bójához. Nem kérdés, ennél ô
sokkal jobb versenyzô. 

Zsombor bôszélben a korábbiakban megismert for-
gatókönyv szerint most is javít vagy 15 helyet. Már szinte
meg sem lepôdünk rajta, pedig ez ismét bravúros teljesít-
mény a részérôl. Tudtam, vagy inkább csak reméltem,
hogy elôbbre kerül, de miért nem a tizedik helyen kezdve
javít tíz helyet? (Azon kívül, hogy ez matematikailag sem
lehetséges.) Jó, akkor kilencet…

A pályát rövidítik, ami annyit jelent, hogy Zsombor-
nak a leálló szélben kevesebb lehetôsége lesz javítani.
Zsombor – mintha csak rám akarna cáfolni – a  második
körben hatalmas küzdelem árán kerül egyre elôrébb, és
végül a 16. helyet szerzi meg. Ez ismét egy csodával ha-
táros mentés. 

A futamot követôen – még a vízen – Bakóczy Robival
beszélik meg a történteket, azt hiszem van mirôl társalog-
niuk. Kelemen Tamás csak egy pacsira áll Zsombor mel-
lé, ôk nyilván a parton elemzik a mai nap eseményeit.

Idônként más esélyesek is hibáznak, Jonathan Lobert
például a hatvanadik helyen ér célba, Nenad Bugarint
szabálytalanság miatt kétszer is megfütyülik, ezért kiállni
kényszerül, a futamot megnyerô Piotr Kula elôzôben a 68.
volt, Henry Wetherell most a 45. 

Hat futam után 1. Max Salminen (26 pont), 2. Ed
Wright (30) pont, 3. Nicholas Heiner (35), 4. Jonathan
Lobert (35), 5. Piotr Kula (43), 6. Berecz Zsombor (47).

Azért sikerülhetett egy hátszélben majdnem har-
minc(!) helyet javítania, mert ismét kifogástalan hajóveze-
tést produkált, és jóval erôsebb a motivációja, mint a töb-
bieknek. Talán pont a motiváció teszi görcsössé amikor a

Rajt  – fotó: Tóth Bogee

Berecz Zsombor – fotó: Tóth Bogee

Berecz hátszélben ismét fantasztikusan vitorlázik… – fotó: Tóth Bogee
… és tizenöt helyet javít
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rajtnál vagy cirkáláskor az oldalválasztásról döntenie kell.
A legcsekélyebb kockázatot sem vállalja. Nagy a teher
rajta, de ezt a terhet részben maga tette a saját vállára.
Abban a pillanatban, amikor felszabadultan vitorlázik,
sokkal eredményesebb. Ilyen volt a verseny elején, amikor
még nem volt olyan eredménye, ami az esélyesek közé so-
rolta volna. Ezért is lehetett két jó futama az elsô nap. At-
tól kezdve a futamok elején meghozott óvatos döntései-
nek következményét javítja. Teszi ezt hihetetlen elszánt-
sággal és energiával. Ugyanakkor a sorozatos felzárkózás
rengeteg energiájába kerül, ami a fizikumát látva nem je-
lent különösebb problémát, de azért nem lehet könnyû,
legfeljebb kívülrôl tûnik annak. Ugyanakkor az a nyomás,
amit a felzárkózás jelent, az szellemileg nagyon sokat ki-
vehet belôle. Szeretném látni, hogy nincs szüksége extra
energiát mozgósítania, mert – a saját elvárása szerint –
elôbbre, méghozzá sokkal elôbbre kell kerülnie, hanem
már a rajttól kezdve elôl, az elsô helyek valamelyikén vi-
torlázik. Szerintem akkor láthatjuk majd az igazi Berecz
Zsombort versenyezni, magabiztosan, szellemesen és ele-
gánsan. A mostani küzdelmes, harcos és kicsit talán gör-
csös akarás alól felszabadulva minden bizonnyal láthat-
nánk azt a tudást ami megvan benne, és a mostaninál is
jobb eredményt érhetne el. 

A futamot követôen Fa Nándorral sikerül beszélnem.
A következôket mondta: – A verseny elejétôl itt vagyok,
nagyon élvezem, fantasztikus amit ezek a srácok az elején
mûvelnek. Minden tiszteletem az övék, de én már nem vá-
gyom közéjük. Drukkolok Berecz Zsombinak, és persze a
többi magyarnak is, Zsombornak kívánom, hogy sikerüljön
elérnie a célját. Nagyon megérdemelné. 

Berecz Zsombor a mai futamok után így nyilatkozott:
– A mai nap sem volt könnyû, és megint megnehezítet-
tem a dolgomat. A baj az, hogy a konzervatív vitorlázás
nem fizetôdik ki, túl nagy a rajtvonal, el kell menni a szé-
lére. Középen nem éri meg rajtolni, mert akkora elônyt
kapnak már a többiek, hogy az már szinte behozhatatlan.
Holnap lesz az a nap, amaikor el kell kezdenem vitorláz-
ni, ha valamit le akarok tenni az asztalra. Átgondoljuk a
dolgokat, és holnap beleállunk!

Kelemen Tamás: – Zsombi a második és a harmadik
napi futamokon is kissé konvencionálisan vitorlázott az el-
sô cirkálószakaszokon. Nem akart kockáztatni, mert a
113 hajóra méretezett hosszú rajtvonalon egy rossz ol-
dalválasztás az összetett eredményre is végzetes hatással
lehet. De úgy fest, hogy több kockázatot kell vállalni, ha
a magának célul kitûzött dobogós helyet el akarja érni.

Bakóczy Robi: – Mindkét futamban balos volt a pálya,
de Zsombi kétszer is középen rajtolt, ami már a futamok
elején jelentôs hátrányt jelentett. A baloldalt választók gya-
korlatilag azonnal lekeresztezhették a középrôl indulókat.
Ezek biztonsági rajtok voltak, amelyek akkor mûködhet-
nek, amikor kifújt egyenletes, irányát tekintve is stabil szél
fúj, és a sebességed is jobb a körülötted lévôknél. Zsombi-
nak a sebessége jó, a mezôny kilencven százalékánál lénye-
gesen jobb, így ô általában nyugodtan bevállalhat egy kö-
zérôl történô indulást. Itt a Balatonon azonban ez nem
mûködött, Balatonföldvárnál a szél az irányát tekintve
minden, csak nem stabil. Ezért a középen rajtolás nem
jött be. De az azért meglepô volt, hogy ennyire nem jó. Az
eddigi rajtok mindegyike többé vagy kevésbé, de balos
volt. Elôfordul, hogy a jobb oldal fizetett, de kizárólag a
legfelül rajtoló néhány hajónak. Aki 40–50 méterrel lejjebb

Berecz Zsombor és a földvári konzulensek: Bakóczy Róbert és Török Péter

Fa Nándor – fotó: Tóth Bogee

Tóth Bogee, a fotográfus
Bakóczy Robi
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próbálkozott, annak nem jött be, a másik oldalról simán
elmentek elôtte. Fel kell adni a biztonsági vitorlázást, ra-
dikálisabban, vagányabban  kell – valamelyik oldalról –
rajtolni. Eddig a lee-rajt volt a jó, de semmilyen biztosíté-
kát nem látom, hogy ez a továbbiakban is így  lesz majd.
Hozzá kell tennem, hogy Zsombi futameredményei nem
rosszak, és ha jól számolom az összesített listán hatodik,
azzal sem kell szégyenkezzen. De jó volna, ha az elsô
kreuz után nem hátulról kellene felkapaszkodnia. Hát-
szélben brutálisan gyors, talán a leggyorsabb a mezôny-
ben, ez kisegíti. Cirkáló szakaszon se lassú, jó lenne az el-
sô tízben fordulni a kreuz bójánál. Zsombi a mai napon is
nagyokat mentett, ha lenne erre különdíj, biztos ô kapná.
A probléma ugyanaz volt, mint tegnap, mindkétszer kö-
zépen rajtoltunk, vagyis Zsombi középen rajtolt. Az utol-
só futam volt a legrázósabb, de azért majdnem ötven he-
lyet feljönni ebben a mezônyben, az mindenképp pozití-
vum. További pozitívum, hogy Zsombi fejben nagyon
erôs, nincs elkeseredve, mert nem az elképzelése szerint
alakult eddig a világbajnokság. Meg kell nézni, hogy hol-
nap mire lehet építkezni, illetve megtalálni a hibák okát.
A hibák egyértelmûek, az okokat kell feltárjuk, és meg kell
beszéljük a teendôket, Ha ki tudjuk küszöbölni azokat,
akkor elôbbre léphetünk. Szerintem holnaptól egy másik
Zsombit látunk majd. 

Bakóczy Robi sokszor többes szám elsô személyben
beszélt, mintha ô is benn ült volna a hajóban. És hallha-
tóan izgul, a válaszai közben újra átéli a történteket. Meg-
nyugtató módon ô is hasonlóan látja a dolgokat, mint a
csapatban mindenki. És az is fontos, hogy Zsombor és az
ôket segítôk körében nincs pánikhangulat, nincsenek elke-
seredve – miért is lennének, semmi okuk rá –, nap mint
nap fegyelmezetten teszik a dolgukat. 

RUJÁK  I S TVÁN A  3 .  NAPRÓL

Ma is sikerült két újabb jó futamot rendezni a szélválto-
zásokra kitûnôen reagáló versenyrendezôknek.

Berecz Zsombor összetettben elôrébb lépett a hatodik
helyre, pedig kezdetben mindkét futama nagyon rosszul
alakult. A mai elsô futam elsô szakaszának végén még a
24. helyen állt, de a befutóig felküzdötte magát a tizedik
pozícióig.

A következô futamon közepesen, gyengén sikerült a
rajtja a 113 hajós mezônyben. Az elsô pár percben egy
olasz és egy ausztrál versenyzô közé beszorulva nem volt
szabad irányválasztási lehetôsége, ráadásul küzdenie kel-
lett a tiszta szeles pozícióért is. Csak a 62. helyen ért fel
az elsô pályajelhez, vagyis a világbajnoki mezôny nagyob-
bik fele elôtte vitorlázott. Ám ettôl kedve hibátlanul,
mondhatjuk, hogy tökéletesen versenyzett, és az egyre
gyengülô szélben a 16. helyig jött elôre egy olyan futam-
ban, ahol ez számos menônek nem sikerült. Például az el-
sô két nap után vezetô Európa-bajnok francia Jonathan
Lobert a hatvanadik(!) lett.

Berecz a futam után elégedetten nyugtázta, hogy fel-
tehetôen a verseny egyik legnagyobb helyezés-mentését
tudhatja magáénak. Mostani összetett hatodik helye is
kiváló, de ô ennél is komolyabb célt tûzött ki magának.

A harmadik versenynap a legjobban a holland Nicholas
Heinernek sikerült, aki az elsô futamban magabiztosan
verte a mezônyt, míg a másodikon a huszadik hely környé-
kérôl lépkedett elôre – egészen a harmadikra – a célig. 

Forduló után

Cirkáló szakaszon sokszor nehéz kibontakozni – fotó: Tóth Bogee

Berecz ismét óriásit mentett
Nicholas Heinernek jó napja van
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Csaknem ugyanilyen jó napja volt a brit Ed Wrightnak
(3., 4.) és a legegyenletesebb teljesítményt nyújtó svéd
Max Salminennek (6., 6.). 

Az ötödik futam után már egy kiesôt is számítanak,
ezért az élen a sorrend ismét gyökeresen megváltozott.
Most Salminen vezet Wright és Heiner elôtt. Lobert az él-
rôl a negyedik helyre csúszott vissza. A hatodik futamot
nyerô legyel Piotr Kula délelôtt 68. lett, de a kiesô vissza-
segítette ôt az összetett ötödik helyre, közvetlenül Berecz
Zsombor elé. A legjobb magyart az argentín Facundo
Olezza, a görög Mitakis, a horvát Milan Vujasinovic, va-
lamint a két hete junior világbajnok finn Oskari Muhonen
üldözi a listán.

Az eddig fújó nyugati majd délnyugati szelekben na-
gyon nehéz dolga van minden gyôzelemre törô menônek.
A rajt és  az elsô kreuz döntô jelentôségû. De érdemes-e
tervet készíteni és rátenni a tétet valamelyik oldalra, vagy
inkább egy biztos rajttal középen, bízva a sebességben,
megpróbálni kontrollálni a helyzetet, és így felérni valahol
az elsô tízben? A hosszú rajtvonal miatt valamit minden-
képp választani kell. Ám az eddig lezajlott futamok egyes
köreiben, eddig hol a jobb oldal jött be, hol pedig a bal,
olykor pedig középen okosan vitorlázva lehetett felérni a
bójához a legjobb helyeken. Egy futamon belül is többfé-
le módon.

A mezôny színvonaláról már korábban is írtam, amit
a jelenlegi eredmény is igazol. Bizony kôkemény a társa-
ság, jellemzô, hogy a világranglista elsô tíz versenyzôje
közül most csak négyen vannak benn az elsô tízben! Az
elsô nap után vezetô horvát Nenad Bugarin 27. az össze-
tett sorrendben…

Túl vagyunk az Opel Finn Gold Cup felén. Vasárnapig
még négy futamra, majd a legjobb tíznek egy dupla pont-
számos Éremfutamra kerülhet sor, ha a balatoni szél to-
vábbra is olyan készségesen fúj majd, mint eddig. 

7 .  FUTAM

Szeptember 7. Az Éremfutamot nem is számolva még
négy hátra van. Az bármire elég lehet, 21 pont a különb-
ség a versenyben vezetô Max Salminen és Berecz Zsom-
bor között, a harmadik Nicholas Heinerrel szemben pe-
dig 12. Ez – akár a 21 pont is – egy ekkora mezônyben be-
hozható. Hogy ez sikerüljön, ahhoz több kell. Nem nagy
dologról van szó, legfeljebb nüanszokról beszélünk. 

Egyelôre a parton halaszt a rendezô, szél nincs, csak
foltokban látni valami légmozgást. Délutánra ígér a mete-
orológia egy friss északit. Így van alkalmam Berecz Zsom-
borral beszélgetni. 

– Nem idegesít, hogy nincs szél? Várakoztok a parton
mikor a vízen lenne feladatod?

– Tudomásul kell venni, amúgy sem tehetsz ellene, ez
ilyen sport. Tudod, ha nem fúj a szél nem lehet futamot
rendezni… Nincs miért izgulnom, biztosan lesz még fu-
tam. Eddig a verseny felénél tartunk, hat futam lement,
négy és a duplapontos Medal Race még hátra van, ugyan-
annyi pontot lehet gyûjteni a továbbiakban, mint eddig.

– Úgy számolsz, hogy az Éremfutamban ott leszel…
Megígéred?

– (Nevet.) Meg! Mindent megteszek érte.
– Egy kicsit a tudásod alatt teljesítettél…
– Nem így gondolom. Nem csak írod, írjátok, hanem

tényleg nagyon erôs ez a mezôny. Olyanok is odaérnek –

Hat futam után Max Salminen vezet

Ed Wright a második

Szélcsend és várakozás…

… után irány a víz
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legalábbis egy-egy futamban – az elsô tízbe, akik nem
férnek be összetettben a mezôny elsô harmadába, azaz a
harmincöt–negyvenenedik helyen végeznek. 

– Változtatni kel a stratégián, teljesen más 113 hajóval
versenyezni, mint amikor harmincan vagy negyvenen va-
gyunk a pályán. Ott belefér egy közép rajt, ami egy biz-
tonsági kezdés, mert onnan még meg lehet vitorlázni a pá-
lya mindkét szélét, ez egy ekkora rajtvonalon nem fér be-
le. Ezt nem tudhattuk hamarabb, mert a tengeren általá-
ban nem ennyire egyértelmû a helyzet, ráadásul ekkora
mezôny még a vb-ken sem szokott összejönni. Szóval nem
gondolom, hogy alulteljesítek, de a rajtokon nyilvánvaló-
an változtatnom kell, a többi szerintem rendben van. 

– Nem a vitorlázásról beszélek, hanem az eredményrôl…
De egy rossz rajt rossz oldalválasztást is jelent.

– Egyszer sem választottam egyértelmûen rossz ol-
dalt, a középen történô rajtolás csak annyit jelent, hogy
nem értem ki a pálya szélére, de ha a szélen rajtolok, sem
biztos, hogy a legszélsô hajó szeretnék lenni. A rajttól
függetlenül is azt érzem, hogy jó oldalon, és jó pozíciót
elfoglalva cirkálok. 

– Azt mondod, hogy a következôkben szélrôl rajtolsz
majd. Minek alapján tudsz dönteni?

– Remélem a futamok elôtt fel tudjuk térképezni a
pályát, mert néhány perccel a rajt elôtt, a vonal hossza
miatt már nem lehet változtatni. Az eddigi tapasztalatok
nem sokat érnek, mert most nem fúj, és valószínûleg a
továbbiakban új szelünk lesz. A Balaton minket is meg
tud tréfálni, az látszik, hogy aki rossz oldalra kerül, az
nagyot bukik. Nem sorolom, de egy világ- és egy Euró-
pa-bajnoknak is sikerült már a 58. és 60. helyen célba ér-
nie. Én azért ennyire nem húztam rosszat, kiesô nélkül,
ha az összpontszámot nézzük most negyedik lennék.
Nem vagyok elkeseredve, egyáltalán nem érzem rossz-
nak a vitorlázásom, sôt kifejezetten jól vitorlázom, csak
egyszer fel kellene érnem rendesen a kreuz bójához. 

– Senki sem állította, hogy rosszul vitorláznál, sôt! Vi-
szont te vagy a legnagyobb feljövô…

– Hát… nem tudom, hogy ez jó vagy inkább rossz?
Azért ne felejtsd el, ebben az is benne van, hogy  hatva-
nadikról tizenvalahányra–húszra feljönni nem nehezebb,
mint a hatodikról a másodikra. Örülök neki, hogy sike-
rült, de nem vagyok rá büszke. 

– Visszagondolva, a rajtokon kívül min változtatnál!
– Többet kockáztatnék. Nem vagyunk hozzászokva,

hogy ekkora különbség legyen az oldalak között, elôfor-
dult, hogy a differencia öt perc, azaz gyakorlatilag 25
százalék volt a két oldal között, ami rengeteg. Ezt ki kel-
lene használnom, de ebben ott a bukás lehetôsége is.

– Kikre kell figyelned a továbbiakban, kik az ellenfelek?
– Láthatod a listát… A verseny elôtt szerintem tízen

– vagy inkább nyolcan – voltunk esélyesek éremre vagy
akár a gyôzelemre. Van aki elkapált, de a többiek ott
vannak, pontosabban ott vagyunk. 

– Milyen szelet szeretnél a hátralévô futamokra?
– Hála Istennek teljesen mindegy… Itt a Balatonon

szeretem a kis szelet, talán az jó lenne, de alapvetôen tök
mindegy. Amit nagyon szeretnék, hogy legyen futam.

– Drukkolok! És még pár százan, aki jöttek megnézni a
versenyt, elsôsorban persze téged. 

– Ez fantasztikus, nagyon jó érzés, köszönöm min-
denkinek aki eljött, de azoknak is, akik otthon figyelik az
eseményeket.

Jut idô beszélgetni, Ruják István Luca Devotival készít interjút

Berecz a parti halasztások során többször is pecázással múlatta az idôt

A Balaton leggyorsabb katamaránja sem nagyon rohan
Némi szél érkezik
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A délre ígért szél csak nem érkezett meg, így Fluck
Bence további halasztásról döntött. Három óra tájban
már kezdett kialakulni a szokásos délnyugati szél, ezért
elkezdett mozgolódni a társaság, majd fél négy felé elin-
dultak a rendezômotorosok. 

A szél a felsô bójánál 13, itt a rajtnál 14 csomó, az O-
lobogó felkerült a rendezô motoros árbócára, indulhat a
futam, azaz csak indulhatna, mert szerintem a mezôny fe-
le korán indult, így természetesen általános visszahívást
rendel el a versenyvezetô. A következô rajt már simán el-
megy. Úgy néz ki, hogy most is mindkét vége jó a rajtvo-
nalnak. Zsombor a lee-oldalt választja, mi viszont felül
vagyunk… Az az oldal jónak néz ki, a lee bójától Majthé-
nyi Szabolcs jelenti, hogy jó a bal oldal. Nem bírom soká-
ig, a mezôny mögött átmegyeünk a túloldalra, végre
Zsombort is látjuk, aki kifejezetten jó pozícióban halad. A
szél legyez ugyan, de ezzel együtt is a bal oldalt gondolom
a jobb választásnak. A felsô bójánál a sorrend igazolja is
ezt, balról érkezik a vezetô Jonathan Lobert, majd Jorge
Zarif, Nenad Bugarin, Evgeniy Deev, Anders Pedersen,
Henry Wetherell, Josip Olujic érkezik. Berecz Zsombor a
nyolcadik! 

Ez pedig tízen belül van, lássuk mit tud kezdeni a
helyzettel. Pontosan azt, amit délelôtt fejtegetett, neveze-
tesen: „a hatvanadikról tizenvalahányra–húszra feljönni
nem nehezebb, mint a hatodikról a másodikra”, és ez
nyilván fordítva is igaz. Ezt bizonyítja, és a hátszélkapu-
nál a harmadik. Hihetetlen amit mûvel, jelentôs távolsá-
got vert az élmezônyre, már az elsô kettô – Jorge Zarif és
Jonathan Lobert, akik helyet cseréltek – is lôtávon belülre
került. Bravó! 

A következô szakaszon a vezetô hármas együtt marad
a baloldalon. Zarif a szakasz feléig meglép az üldözôitôl,
Zsombi pedig együtt halad a franciával, de a bójáig egy ki-
csit ôk ketten is eltávolodnak egymástól, Lobert biztos
elônyre tesz szert. A Zarif már bô száz méter elônnyel
kezdi a hátszélszakaszt, de Lobert nincs túl távol… 

Antal Gábor: – A hátszél végére meglesz a francia!
Nézd meg Zsombi mennyivel gyorsabb…

Nézem, de nem látom. 
Antal Gábor: – Nem látod? Egy perc alatt hoz rajta

egy bô métert!
Ja! Ezt kell(ene) látnom? Gábornak könnyû, olyanokat

is észrevesz, amit mi halandók nem, mert ô a hetvenes
évek elejétôl – úgy 45 éve! – a mai napig finnezik. Tíz perc
elteltével számomra is világos az, amit a gyakorló finnes
rögtön kiszúr. Zsombor tényleg gyorsabb. A szakasz vége
felé kiderül, hogy igaza van, Zsombor valóban lenyomja a
franciát, aki feladja, már csak a mögötte jövôkre figyel.
Zsombor közelít a brazilra, utol is éri, de megelôzni már
nem tudja. Lehetett volna két–háromszáz méterrel hosz-
szabb a pálya… A befutóban három másodperc elônnyel
gyôz a brazil Jorge Zarif. Berecz Zsombor a második,
Jonathan Lobert a harmadik. 

Berecz Zsombor a futam után: – Ahogy tegnap ígér-
tem, vége a konzervatív vitorlázásnak! Sikerült egész jól ki-
jönnöm a rajtból, az elsô tízben voltam, és onnan sikerült
feljönnöm a második helyre. Mindent beleadtam, nem
sokat hagytam ebben a futamban! Kivagyok!

Negyed hat van és még nem futott be mindenki, nem-
sokára sötétedik… Ma már több futam sajnos nem lesz. 

Berecz Zsombor: – A verseny nagyon jól kezdôdött
számomra egy harmadik és egy hatodik hellyel. A követke-

Halasztás…

Csendélet: szélre várva

Antal Gábor

Egy remekmû: Pata Finn
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zô két napon viszont nem remekeltem. Biztonsági vitorlá-
zásra törekedtem, sajnos az nem fizetôdött ki a következô
négy futamban. Nem tudtam jó eredményt csinálni, min-
dig küzdenem kellett, hogy visszakerüljek a mezôny elejé-
be. Tegnap este eldöntöttük: a biztonsági vitorlázást fel kell
áldoznom, hogy esélyem legyen egy jobb eredményre. Ma
volt az elsô nap, hogy újra igazán vitorláztam, és elrajtol-
tam a rajtvonal szélérôl. Végre sikerült felérnem az elsô tíz-
ben a kreuz bójához. Hátszélben nagyon jó a sebességem,
így az elsô hátszélben sikerült feljönnöm harmadiknak, az
utolsó hátszélben még egy embert megelôzve második-
nak futottam be. Igazából jövök vissza a versenybe. Ma
reggel a hatodik voltam, ami jó hely, de a célkitûzésünk az
érem, bármilyen színû is legyen. Tudjuk, hogy képes va-
gyok rá. Még van három futamunk az utolsó Medal Race
elôtt, ahol minden eldôl. Igyekszem a legjobb pozícióba
kerülni. A Medal Race-ben pedig bármi megtörténhet.

RUJÁK  I S TVÁN A  4 .  NAPRÓL

Berecz Zsombor ahogy ígérte, a korábbiaknál kevésbé kon-
zervatívan választott oldalt, a vonal déli oldalán rajtolt, ha
nem is a szélén. Egy ideig küzdenie kellett, hogy kidughas-
sa az orrát a körülötte pontosan indító ellenfelek közül. A
szél már a rajt elôtt is többször fordult dél felé, és általá-
ban abból az irányból is frissült. Így Zsombi pozíciója –
hozzátéve extra jó hajóvezetését és sebességét – egyre job-
ban festett, ahogy közeledtek az elsô pályajel felé. A kreuz
végén 7-8. helyen kezdhette a hátszélszakaszt.

A szél már 15 csomós, olykor erôsebb volt, és a rende-
zôhajón fenn volt az O-lobogó, vagyis hátszélben minden-
ki mindent beleadhatott. Zsombi a világ egyik legjobbja
ebben a mûfajban. Fel is jött a harmadik helyre.

A második kreuzban tartotta a helyét. Az élen Jorge Za-
rif – aki korábban már volt világbajnok, jelenleg 15. – maga-
biztos elônyre tett szert. Elérhetô közelségben Jonathan
Lobert, Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes vitorlázott.
Zsombi az elsô körhöz hasonlóan ezúttal is elementáris
erôvel hátszelezve elôzte francia ellenfelét, és magabiztos
elônnyel, a második helyen siklatott be a célba.

A versenyzôk rendre úgy nyilatkoznak, hogy a szél
trükkös, forgolódó, ám sokkal jobb, mint várták. Nagyon
elégedettek a határozott versenyrendezéssel, illetve reme-
kül érzik magukat a patinás, szépen felújított Spartacus
telepen.

Hét futam alapján továbbra is Max Salminen vezet Ed
Wright és Jonathan Lobert elôtt. A holland Nicholas
Heiner egyetlen ponttal áll Berecz elôtt. A világranglista
elsô tíz helyezettjébôl jelenleg öten vannak itt is a tízben.

EGY  NAP  A  PARTON

Szeptember 8. Ma még kísérletet sem lehetett tenni vitor-
lásverseny rendezésre. Az idôjárás pihenônapot adott az
Opel Finn Gold Cup résztvevôinek. Az elsô négy nap re-
mek szelei, és hét futama után ma sajnos a szélcsend dik-
tált a világbajnokságon. 

Délelôtt még egy különleges látványossággal is szolgált
a Balaton: a vízen gomolygó sûrû, átláthatatlan köddel és
felette kék éggel. A köd eloszlásával az addig is alig-alig
lengedezô gyenge szellô is felszívódott.

A versenyvezetô Fluck Bence az utolsó pillanatig kivárt,
de hiába, a mai napon a nem lehetett futamot rendezni. 

Fluck Bence versenyvezetô

Majthényi Szabolcs szervezôbizottság vezetô

Erdélyi Béla versenyelnök
Gereben Gábor versenykoordinátor



62

Délután más senki sem reménykedett. A versenyzôk
pihentek, volt aki beszélgetett, mások a hajójukon babrál-
tak, és volt aki pecázással múlatta az idôt. Az utóbbi tá-
borba tartozott Berecz Zsombor is. Hogy fogott-e halat,
arról nem nyilatkozott… 

A kellemes délután jó felvezetés volt az esti Pata par-
tihoz, amelyet a kiváló magyar Finn építô, Antal Gábor
adott a résztvevôknek.

EGY  K Í SÉRLET

Szeptember 9. Új nap, új remény. Ma három futamot
tervez a rendezô, de hiába, ha nem fúj a szél, így a parti
várakozás marad. Lassan telnek az órák, a meteorológiais
csak délutánra ígér változást. 

A déli szél elsô jelére vízre száll a mezôny. Az persze
tudható volt, hogy egy jó idôbe telik, mire a szél leterjed
a tavon. Eleinte csak a part mellett volt érzékelhetô, de fél
négykor már lehetett pályát rakni. 

Erre fél órája volt a rendezô csapatnak. Hogy miért?
Mert a kiírásban az szerepelt, hogy a mai napon 16 óra
után nem lehet rajtoltatni. Tehát miért? Csak. Magyará-
zat? Ez áll a kiírásban. Remek! Elôzô este egy egyszerû
közleménnyel változtatni lehetett volna, de senkinek sem
jutott eszébe. Ôszinte legyek? Nekem sem, pedig olvas-
tam a kiírást. 

Fluck Bence vezette rendezôk gyors és hibátlan mun-
kát végeznek, így a rajteljárás idôben elkezdôdik. Már az
elsô rajt is fekete lobogós, minden rendben. Egy ideig.
Három perccel a rajt elôtt azonban a szél úgy harminc fo-
kot balra fordul. A rendezôk rádióznak, Fluck Bence ag-
gódik, mire Gereben Gábor nyugtatni próbálja: „A dél-
nyugati Földváron nem egy szélcsatorna.”  Ok, de nem áll
vissza… Egypercesben csorog lefelé a mezôny, és nemtet-
szésének hangos füttykoncerttel ad hangot. Nincs mit
tenni, bele kell halasztani a rajteljárásba. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a mai napra befejezôdött a verseny. Négy óra
után néhány perccel a természetesen szél visszaáll, a ver-
senyzôk pedig ragyogó szélben vitorlázhatnak a kikötôbe. 

Mi a motorosban szomorúan vesszük tudomásul a
történteket, a versenyzôk higgadtan, egyetlen szó nélkül
fogadják el, hogy a Balaton ilyen csúf tréfát ûz velük. Be-
recz Zsombornak igencsak kellett volna futam, mégis csak
ennyit mondott: – Ez van, holnap is lesz nap, már a Me-
dal Race-re koncentrálok. Hajrá!

Böröcz Bence, a nemzetközi zsûri tagja: – Azért, hogy
egységes legyen, a kiírás lényegi részét a Nemzetközi Finn
Szövetség készíti. Csak az idôpontok, a helyszín, a nevek
stb. változnak. És ez a pont is szerepelt az eredeti szöveg-
ben. Amúgy erre azért lehet szükség, hogy a Medal Race
elôtti este akkor is tárgyalni lehessen az óvásokat és orvos-
lati kérelmeket, ha sok van belôlük, illetve azért, hogy eset-
leg egy – vagy több – óvás újratárgyalásra is legyen idô,
amennyiben szükséges. Ugyanis elôfordulhat, hogy egy
óvás kimenetelétôl függ, hogy ki kerül az Éremfutamba.  

MEDAL  RACE

Szeptember 10.  Az Éremfutam résztvevôi: Max Salmi-
nen 31 pont, Ed Wright 38, Jonathan Lobert 38, Nicholas
Heiner 48, Berecz Zsombor 49, Ioannis Mitakis 53, Piotr
Kula 60, Facundo Olezza 65, Aders Pedersen 81, Milan
Vujasinovic 84.

Nézôhajó

Zsombor drukkerek – fotó: Tóth Bogee

Fináczy Péter is szurkolni jött – fotó: Tóth Bogee
Hajrá! – fotô: Tóth Bogee
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Zsombor lehet még akár világbajnok is, de ahhoz az
Éremfutamon gyôznie kell, és Salminennek az utolsó he-
lyen kell célba érnie. Emellett az sem mindegy, hogy
Wright és Lobert hányadik lesz, a magyar aranyéremhez
egyiküknek sem szabadna a hetedik helynél elôrébb ke-
rülni, Heinernek pedig mögötte kell végeznie… Lássuk
be, erre nincs valódi esély. A dobogóra kerülés viszont
akkor is összejöhet, ha a magyar finnes második vagy har-
madik a célban. Ez esetben viszont azt is figyelni kell,
hogy hol fut be a célba az összetettben most negyedik
Heiner vagy éppen a görög Mitakis. 

A legjobb tíz versenyzô – egy rövid halasztást követô-
en, fél tíz felé – vízre száll, hogy a földvári világbajnoksá-
gon utoljára megmérkôzzön egymással. 

A nézô- és kísérôhajókon sok száz magyar szurkoló
drukkol a legjobb magyar vitorlázónak.

Berecz Zsombor végig kitûnôen versenyez. Az elsô
cirkáló szakasz végén negyedik helyen kerüli a bóját, majd
a hátszélben egyet elôrébb lép. A következô kreuzban kö-
zelebb kerül a második Ioannis Mitakis-hoz, és a befutó
szakaszon, hátszélben türelmes és okos vitorlázással meg-
elôzi. Második helyen ért célba! 

Berecz Zsombor ezzel a nagyszerû eredménnyel is
ötödik az összetett sorrendben, mert az Éremfutamot az
elôtte egy ponttal kezdô holland Nicholas Heiner nyerte.
A dobogós helyeken végzô ellenfeleket több hellyel is le-
gyôzte, de nekik még hátrébb kellett volna csúszni az ô
elôbbre lépéséhez.

A világbajnok a svéd Max Salminen lett, aki 2012-ben
Fredrik Lööf mancsaftjaként volt Sztárban olimpiai bajnok
(Lööf pedig Finnben volt korábban háromszor világbaj-
nok...). Ezüstérmes a francia Európa-bajnok Jonathan
Lobert, míg a bronzérmet – az Éremfutamban  aratott
gyôzelmének köszönhetôen – Nicholas Heiner érdemelte
ki. A negyedik helyen vele pontazonossággal a 2014-ben
világbajnok Ed Wright végzett, Zsombit három ponttal
megelôzve. A világbajnokság – a szokott módon – rend-
kívül szoros versenyt hozott. A gyôztes Salminen hat
ponttal elôzte meg az ötödik helyezett Berecz Zsombort.
Közöttük a többiek.

Berecz Zsombor: – Nagyon jól kezdtem a hetet, majd
következett két nehezebb nap. Ezt követôen taktikát vál-
tottunk, és a következô futamon sikerült a második helyen
befutnom. Több futamra sajnos nem került sor, így az ötö-
dik helyen jutottam az éremfutamba, ahol mindent meg-
tettem, hogy elôrébb kerüljek. A második hellyel pontban
nagyon közel kerültem a riválisokhoz, de a pozícióm már
nem változott. Éremért jöttem, de nem csüggedünk, jó
úton haladunk, még többet kell dolgozunk, de az irány jó.
Egyik futamban sem hagytam semmit, ezzel elégedett va-
gyok. Megmondom ôszintén, nem volt még olyan finn vi-
torlásverseny, ahol az ötödik helyezettet jobban ünnepel-
ték, mint a világbajnokot. Fantasztikus érzés volt! 

INTER JÚ  KELEMEN TAMÁSSAL

– Alapvetôen jól sikerült a vb, annak ellenére is, hogy ér-
met szerettünk volna. Egy világbajnoki ötödik hely egy re-
mek – a legjobb magyar finnes – eredmény. Zsombor hiá-
ba volt itthon, ez nem jelenti azt, hogy elônye lett volna.
Mert hiába gondolhatjuk, hogy ismerjük a balatoni szelet,
de a múltbéli információk sokszor félrevezetôek lehetnek.
De nem ezen múlt a dolog, a rendkívül hosszú rajtvonalon

A verseny gyôztese: Max Salminen

Második: Jonathan Lobert

Harmadik: Nicholas Heiner
Kelemen Tamás
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Zsombor – szerintem is helyesen – a verseny elején nem a
legjobb pozícióra, hanem a biztonságra törekedett, mint
ahogy általában a többi élversenyzô is. Ôk talán pont azért,
mert nem voltak korábbi beidegzôdéseik a pályáról, többet
mertek kockáztatni… Akárhogy is nézzük a nagyon erôs
mezônyben is van egy szûk elit, talán tíz versenyzô, akik a
sebességükben is bízhatnak. Zsombor is közéjük tartozik,
az elsô cirkáló szakaszon a rajtok miatt ugyan megszenve-
dett, de kreuzban is jól, sebességét tekintve is a legjobbak-
kal legalábbis egyenrangúan, bôszélben pedig kiemelkedô-
en, egészen fantasztikusan vitorlázott, ezen versenyen ô
volt a leggyorsabb, pedig Finnben ez a legnehezebb. Ami
az ötödik helyet illeti, nem vagyok elégedett, de elégedet-
len sem, most ez sikerült, a jövôben nem kell ezzel foglal-
kozni. Az elmaradt futamokat persze sajnáljuk, mert pont
akkor volt szünet, amikor Zsombi felszálló ágban volt. A
Medal Race jól sikerült, a holland Heiner egy merész ol-
dalválasztással gyôzött, Zsombor viszont gyönyörû vitorlá-
zással a mezônyben hozta a második helyet. 

– Zsombinak fantasztikus éve volt, minden versenyen
ott volt az Éremfutamban, ami óriási eredmény, nem tu-
dom volt-e rajta kívül valaki, akinek ez sikerült… Ha elôre
tekintünk, akkor ez a tokiói olimpiára történô felkészülés-
hez egy nagyon erôs alapot ad. Most a jövô évi aarhus-i
kvalifikációs világbajnokságra, illetve az arra történô fel-
készülésre koncentrálunk, ahol a csökkentett olimpiai lét-
szám miatt csak nyolc versenyzô szerezhet jogot az olim-
piai részvételre. 

– Egyre jobbak a fiatalok, de szerintem ôk még kicsit
»bátrak«, sokszor húzzák a széleket, ami ha bejön, jó ered-
ményeket érnek el, de nem túl kiegyensúlyozottak. Az iga-
zi ellenfelek – legalábbis még egy jó ideig – azok lesznek,
akik most is elôl végeztek, és elképzelhetô, hogy vissza fog
jönni a mezônybe a két America’s Cup résztvevô, a brit
Giles Scott és az új-zélandi Josh Junior is. Zsombornak
amúgy senkitôl sem kell félnie, ô már most is a legjobbak
közé tartozik, és a következô két, két és fél évben azon kell
dolgoznia, hogy ô lehessen akár a legjobb. Az idei év na-
gyon jó kezdés ehhez. 

Berecz Zsombor is megérkezik a büfébe, ahol Tamás-
sal beszélgetünk. 

– Szia Zsombi! Véget ért a vb, minden rendben?
– Érmet szerettünk volna… Szerinted? Nem sikerült,

igaz, nem sok hiányzott, de erre senki sem fog emlékez-
ni, csak a számot, a sorrendet látják majd az emberek. Ki-
csit csalódott vagyok, de nem kell szégyenkeznem, meg-
tettem amit lehetett, ebben most ennyi volt. Ha tudjuk,
hogy három futamot nem lehet megtartani, nyilván koráb-
ban változtatunk a taktikán, de errôl felesleges is beszél-
ni, a ha kezdetû mondatoknak nincs értelmük. Az idei
évem ezzel együtt is jól sikerült. Most pihenô következik. 

– Folytatás?
– Munka, munka és munka… Jelenleg csapatot kere-

sünk, több jó edzôpartnerrel szeretnénk dolgozni, Devoti-
féle társaságból csak az argentin Facundo Olezza ma-
radt, egy ember pedig kevés. Sok jó vitorlázó van, velük
beszélgetünk, ki fog ez alakulni. 

– Gratulálok!
Kelemen Tamással folytatjuk: – Zsombor három olim-

piájára visszatekintve elmondható, hogy ô nem a »részt
vett« kategóriában, hanem a középmezônyben szerepelt,
Weymouth-ban pedig még jobban, a 21., Rióban pedig a
12. helyen végzett. Nekünk nem volt kitaposott utunk, meg

Ugron Gáspár gratulál Berecz Zsombornak… – fotó: Tóth Bogee

… majd Kelemen Tamásnak – fotó: Tóth Bogee

Berecz Zsombor megköszöni a biztatást

Díjkiosztó: Jonathan Lobert, Max Salminen és Nicholas Heiner
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kellett teremteni a felkészülés feltételeit. Ha azt nézzük,
honnan indultunk, azt kell mondjam, hogy szuper, amit el-
értünk. Sok segítséget kaptunk annak idején Kocsis
Pétertôl, az MVM-tôl, manapság pedig a Balatoni Yacht
Clubtól. Az MVSz pedig azon túl, hogy Zsombort anyagi-
lag is támogatja, azzal segít a legtöbbet, hogy az utóbbi
olimpiai ciklusban már nem szól bele szakmai kérdésekbe,
hagy minket dolgozni. Azért fontos ezt kiemelni, mert ko-
rábban sajnos ez nem így történt. Holczhauser Andrásnak,
az MVSz fôtitkárnak külön is köszönöm, hogy ellenállva a
törekvéseknek, nem engedte, hogy ránk húzzanak valami
központosított rendszert a felkészülés során. Mindannyian
– Vadnaiék és Érdi Mári – gyakorlatilag szabad kezet kap-
tunk, szerintem ennek (is) köszönhetôk az elért eredmé-
nyek. A folytatásban is látok olyanokat – például a Gyapjas
tesvéreket –, akik nemzetközi szinten is eredményesek le-
hetnek. Ugyanakkor aggasztó, hogy a döntéshozók többsé-
gének viszont fogalma sincs, hogy mi történik a vitorlázás-
ban a világ élvonalában. Holott ehhez elég lenne minket, a
Balatoni Yacht Clubot, Vadnai Pétert vagy Majthényi Sza-
bolcsot, esetleg még néhány embert megkérdezniük…
Most Földváron egyetlen elnökségi tagot, Fináczy György-
öt láttam a futamok alatt, de mást nem, sehol senki… 

– Azt viszont jónak tartom, hogy az ifjúságnál próbál-
nak egy koncepciót felépíteni, csak sajnos ennek kapcsán
is elôfordul, hogy olyan dologról – a vitorlázás jelenlegi
nemzetközi szintjén – hoznak döntést amit még életük-
ben nem látnak. 

– Ami a finnes utánpótlást illeti, én Németh Domon-
kosban látok fantáziát, rá érdemes odafigyelni, ô jó lehet.
Nagyon fiatal, ha jól tudom 15 éves, ôt – bármennyire is
az lenne a cél –, még nem lehet ôt Zsombi mögé, közvet-
lenül bedobni a nemzetközi mezônybe. Neki is végig kell
járnia azt utat, amelynek még nagyon az elején tart. 

– Az is látható, hogy mára az atletikus képzésnek nagy
szerep jutott. Nem kell már azzal foglalkozni, hogy egy
gyerek hatévesen hajóba üljön, hanem késôbb, akár 10–12
éves korban a fizikailag megfelelô, más sportágban kapott
alapokkal rendelkezôk fiatalok közül lehet válogatni. Gon-
dolok arra, hogy egy kézilabdázóról mondjuk 12–13 éves
korára kiderül, hogy nem elég jó, az még nagyszerû vitor-
lázó lehet. 

– Láthatod az itt versenyzôkön, hogy a Finn már nem
a pocakos negyvenes éveiben járó urak sportja, ezek a srá-
cok kivétel nélkül tökéletes kondícióban lévô, erôs atléták.
A nálunk fejlettebb vitorlás nemzetek lassan húsz éve be-
látták, hogy bizonyos képességek vitorlázással nem, vagy
csak kevésbé fejleszthetôk, mint más sportágakban. Ilyen
az egyensúlyérzék, a dinamika, a koordinációs képesség.
Példának hoznám fel Tom Slingsby-t, aki 14 évesen kezdett
vitorlázni, azt megelôzôen teniszezett. Talán ô az elsô világ-
sztár, aki ilyen elôzmények után kapcsolódott a vitorlázás-
ba. Hogy hazai példákat is említsek, csak azokat mondom,
akik hirtelen eszembe jutnak. Heinrich Tibor több sport-
ágat ûzött aktívan: jégkorongban, gyeplabdában és vitorlá-
zásban válogatott volt, 1928-ban jégkorongban képviselte
hazánkat az olimpián. Haán András kosárlabdában is volt
olimpikon. Litkey Botond sokszoros alpesi sí bajnokok.

Ez pedig egy valódi paradigmaváltást eredményez, a
mai fiatalok között – akik figyelemreméltó nemzetközi
szintû eredményeket érnek el – egyre több a más sportok-
ban (is) alapokat szerzett sportoló. A serdülôk között pe-
dig ma a többség ilyen. 

Fontos az atletikus képzés… – fotó: Tóth Bogee

… a dinamika… – fotó: Tóth Bogee

… a kifogástalan kondició… – fotó: Tóth Bogee
… a koordinációs képesség… – fotó: Tóth Bogee
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A MAGYAROK SZEREPLÉSE
Az eredménylistát tanulmányozva jól látható, hogy Be-
recz Zsombor mögött hazánkban nincs nemzetközi me-
zônyben is számottevô finnes… És persze most finoman
fogalmazok. Igaz, olyan versenyzônk sincs, aki valóban –
a nemzetközi gyakorlat szerint – komolyan venné a felké-
szülést. Egy sor, egykor kiváló magyar finnes vitorlázó volt
most is itt a vb-n, de ôk már nem képesek – és nem is cél-
juk – a profikkal felvenni a versenyt. Ôk azok, akik hobbi-
ból vitorláznak, és ezt figyelembe véve néhányuk eredmé-
nye – különösen gyenge szélben, amikor nem lehet pum-
pálni –  meglepôen jó, igazolva, hogy azért nem felejtettek
el az évek során vitorlázni. 

Berecz Zsombor után a legjobb magyar, a 77. helyen
végzett Haidekker Elemér lett, ôt – a magyarok között –
a mindössze 15(!) éves Németh Domonkos követi, egy
hellyel megelôzve Székely Antalt. És akkor álljunk meg
egy pillanatra! Németh Doma az utolsó – testsúlyának és
fizikumának leginkább megfelelô – gyengeszeles futamon
13. helyen ért célba, ami akkor is kiemelkedô teljesítmény,
ha hozzászámoljuk a Medal Race résztvevôit, és így a 23.
helyre soroljuk ôt. Berecz Zsomboron kívül hasonló fu-
tameredményt nem produkált magyar versenyzô a vb-n, a
következô legjobb Haidekker Elemér 46. helye, ami azért
a duplája… Ahogy Kelemen Tamás mondta, Domára fi-
gyelni kell!

A RENDEZÉS

Gyakran elôfordul, hogy a versenyek neuralgikus pontja a
rendezés és a bíráskodás. Nem csak itthon, de sok esetben
külföldön is. A tárgyi és technikai feltételek ugyan jelentô-
sen javultak hazánkban az elmúlt években, de ez jó ideig
nem járt együtt a szakmai kompetenciák és a személyi fel-
tételek fejlôdésével. Az utóbbi években viszont jelentôsen
javult a helyzet, fiatalok is bekapcsolódtak a munkába, ez-
zel a rendezôk és versenybírók tekintetében jelentôs elôre-
lépés történt. A két terület hazánkan is jelentôs fejlôdése
révén, ma igazán színvonalas versenyeket képes rendezni
egy-egy klub és az MVSz is. 

Egy világbajnokság szervezése és lebonyolítása külön-
leges, és természetesen hatalmas feladat, de a mostani
Finn Gold Cupon olyan fegyelmezett, mindenre kiterje-
dô szervezést és rendezést tapasztalhattunk, amely a kül-
földi versenyeken is kiemelkedônek számítana. (Nem én
mondom, hanem a sok tapasztalattal rendelkezô külföldi
résztvevôk.) Egy világbajnokságot hibátlanul lebonyolíta-
ni szinte lehetetlen, de most mégis sikerült. A rendezôgár-
dából senkit sem lehet és nem is szabad kiemelni, ôk
együtt, egy csapatban oldották meg a feladatot. A Fluck
Bence dirigálta vízi rendezôgárda munkájába a verseny
szervezôje, Majthényi Szabolcs is besegített, aki rengeteg
tapasztalatával, illetve a balatonfödvári helyszín alapos is-
meretével, és egy-egy fontos pillanatban határozott állás-
foglalásával támogatta a rendezôt. Kettejük együttmûkö-
dése nagyban meghatározta a verseny lebonyolításának –
igencsak magasra értékelt – színvonalát. Rajtuk kívül is
mindenki hibátlanul tette a dolgát, így a résztvevôk jó
emlékekkel távozhattak a Balatonról. A hét folyamán hal-
lottak alapján 32 nemzet vitorlázói értenek egyet a fenti-
ekben megfogalmazottakkal.

Haidekker Elemér

Székely Antal

Németh Domokos
A rajthajó
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INTERJÚ DR.  UGRON GÁSPÁRRAL
– A mai modern élsportban, így a vitorlázásban is nélkü-
lözhetetlen a sikerhez a versenyzô mögött álló stabil hát-
tér, legyen szó klubról, támogatókról vagy családról. Be-
recz Zsombor szerencsés helyzetben van, hiszen mindez
biztosított számára. A Balatoni Yacht Club csapata min-
dent megtesz a zavartalan felkészülés érdekében, dr. Ug-
ron Gáspár Gábor elnökségi tag, az egyesület stratégiai
vezetôje pedig barátként és menedzserként áll a Finn vi-
lágbajnokságon ötödik helyen végzett sportoló mellett.

– A közös munkát a londoni olimpia után, 2013-ban
kezdtük, amikor korábbi klubja nem tudta tovább finanszí-
rozni a hajóosztály váltását. Akkor, mint az MVM Sport-
egyesület vezetôjét keresett meg, és csináltuk végig a riói
felkészülést. Vele és edzôjével, Kelemen Tamással baráti vi-
szonyt sikerült kialakítanunk. Amikor az MVM Sportegye-
sülettôl távoztam, a Balatoni Yacht Club keretein belül
folytattam a munkát.  Dr. Dulin Jenôtôl, az 1912-ben ala-
pított egyesület elnökétôl – jelenlegi tiszteletbeli elnökétôl
– átvettük a munkát, és újjászerveztük a korábban sikeres,
jelentôs tradiciókkal rendelkezô klub életét. 

– A háromszoros olimpikon Berecz Zsombor idén ja-
nuárban döntött úgy, hogy csatlakozik a csapatunkhoz, és
az egyesület színeiben folytatja a tokiói olimpiára való
felkészülést. Zsombor külföldi programjainak és a szük-
séges háttérmunka megszervezését, valamint az eszközök
és felszerelések beszerzését, karbantartását, szállítását a
menedzsment irányítja. Próbálunk Zsombor számára
minden feltételt megteremteni, amely segíti, hogy nem-
zetközi szinten is megállja a helyét, és sikeressé tegye ôt.  

– Berecz Zsombor nagyszerû vitorlázó és remek szemé-
lyiség is, nemcsak versenyzôként vesz részt a közösség éle-
tében, hanem eredményeivel és megjelenésével rendkívül
sokat tesz hozzá a klub munkájához. Ô ma Magyarország
egyik legnépszerûbb és legeredményesebb vitorlázója, a
Balatoni Yacht Club meghatározó egyénisége. Kevés sza-
badideje ellenére feleségével és gyermekeivel aktívan részt
vesz a klub társasági és sporteseményein. Zsomborra, nem
csak mint szponzorált sportolóra tekintünk, hanem a jelen-
tôs döntésekbe bevonjuk, rendszeresen egyeztetünk vele, a
véleményét nem csak kikérjük, hanem figyelembe is vesz-
szük. Úgy gondolom, a családja mellett a sport az a közös-
ség, ahol megtalálja a számításait, és hosszú távon tud ter-
vezni. Zsombor az edzôk, az utánpótlás-versenyzôk és a fel-
nôtt vitorlázók számára is példakép, meghatározó személyi-
ség, aki a saját és a közösség sikere érdekében dolgozik. A
klubban valóban az egy mindenkiért, mindenki egyért elv
érvényesül. Amikor neki van szüksége segítségre, a klub tel-
jes erôvel mellette áll, van aki szurkolással, mások kétkezi
munkával. Ugyanakkor rá is számíthatunk, ha a klub felvi-
rágoztatásáról, népszerûsítésérôl van szó.

– A vitorlázás – a versenyszabályaiból adódóan – olyan
sportág, ahol magas sportetikai képesség nélkül nehéz
boldogulni. Például a büntetés önként történô felvállalá-
sa és végrehajtása tipikusan ilyen elv, amely más sportág-
ban nem része a szabályoknak. 

– Természetesen minél jobb eredményt ér el Zsombor,
annál nagyobb az érdeklôdés személye és a vitorlázás iránt
a média és a szponzorok részérôl. Személyisége, családi
háttere, szülei, testvérei révén kiváló példa arra, hogy egy
élsportoló nemcsak sikerei, hanem magánélete révén is al-
kalmas támogatói együttmûködések kialakítására.

Ugron Gáspár

Berecz Zsombor és a klub tiszteletbeli elnöke, Dulin Jenô – fotó: Tóth Bogee

Zsombor felesége, Loid Nóra és leánya, Anna – fotó: Tóth Bogee
A fiával, Botonddal – fotó: Tóth Bogee
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Berecz Zsombor

Berecz Zsombor nyilatkozik – fotó: Tóth Bogee

Zsombor edzôje, Kelemen Tamás

Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere és Berecz Zsombor

– Gyakran hívják ôt élménybeszámolókra, marketing
elôadásra vagy csapatépítô rendezvényekre, hogy beszél-
jen az összpontosítás, a csapatmunka, a stratégiai és tak-
tikai elemek összehangolásáról, amelyek a sikeres munká-
hoz, versenyzéshez elengedhetetlenek. Felkérik, hogy mu-
tassa be a hátországként, szolgáltatóként mûködô, a ver-
senyzését és hétköznapjait is menedzselô klubot. Ameny-
nyiben egy potenciális szponzornak tetszik a vitorlázás, le-
hetôséget látnak az ô eredményeiben és személységében,
akkor a tárgyalásokat a klubvezetés menedzseli.

– Berecz a vb-n elért ötödik helye rendkívül értékes,
valóban bravúros teljesítmény. Komoly tengeri nemzetek
képviselôit utasította maga mögé. Ha megnézzük az él-
mezônyben végzett országokat körülvevô tengerek hosz-
szát, ahol a vitorlázás a testnevelés órával egyenértékû
Zsombor teljesítménye – úgy, hogy ô Velencei-tavon és a
Balatonon tanult vitorlázni – óriási fegyvertény. Nem csak
mi a klubnál vagyunk rá és erre az eredményre büszkék,
hanem az egész magyar vitorlás társadalom is! Aki isme-
ri a sportágat, az tudja, hogy képességben, elszántságban,
felkészültségben 15–20 versenyzô mögött komoly nem-
zetközi sikerek vannak. Egy vb-n a legjobb tíz vitorlázó
közül bármikor bárki nyerhet. Érdemes megvilágítani,
hogy milyen riválisok között kell helytállni ebben a kate-
góriában. A Finn olyan nehézsúlyú, egyszemélyes hajó-
osztály, amelyben a világ legjobb klasszisai, a vitorlázás
legelszántabb alakjai versenyeznek. Az America’s Cup
vagy például a Volvo Ocean Race résztvevôi  többnyire a
Finn hajóosztályból kerülnek ki.

– A vitorlázásban Magyarországon nem vagyunk érem-
esôhöz szokva. Ha egy világversenyen pontszerzô helyen
végez egy magyar vitorlázó, az már óriási eredmény. Zsom-
bor az elmúlt évben valamennyi versenyén a legjobb tíz kö-
zött szerepelt, ami egyedülálló.

– Három év múlva Tokióban rendezik a nyári olimpiát,
ami komoly felkészülést és tervezô munkát igényel. Zsom-
bort ráadásul egyre többen emlegetik esélyesként. Valóban
nagy feladatok elôtt állunk. Kiváló eredményeket kizárólag
tengeri körülmények között készülve lehet elérni, ami azt
jelenti, hogy az olimpiáig évente 150–200 napos külföldi
felkészülés vár Zsomborra. Az elsô lépcsô az olimpiai kva-
lifikáció megszerzése, erre jövô ôsszel van lehetôsége. A Vi-
lágkupa versenyeken is eredményesnek kell lennie. 

– A következô három év jellemzôen Ázsiáról szól majd.
2018. egy nagy költségvetésû év lesz, a hajót és a felszere-
lést utaztatni kell, és Zsombornak tartós távollétre kell fel-
készülni. A megfelelô helyszín kiválasztása mellett fontos a
legjobb edzôpartnerek megtalálása is, hiszen azonos ké-
pességû társakkal érdemes készülni. Berecz Zsombor vezér-
egyéniség lehet, aki alázatával, profizmusával kivívta a tár-
sak tiszteletét, és hozzá csatlakozva egy nagyszerû tréning-
csapatot lehet összerakni, amely sikerre vezet Tokióban.

– A klubról ma már azt is elmondhatjuk, hogy sok fel-
nôtt tagunk van, és aktív utánpótlás csapatot is szerve-
zünk. A Balatoni Yacht Club egy professzionálisan mûkö-
dô, mégis barátságos, remek közösséget alkotó egyesület.
Az utánpótlásprogram megteremtése mellett hangsúlyt
fektetünk egy felnôtt vitorlásközösség kialakítására is. 

– Mivel nem rendelkezünk saját kikötôvel, mindenkép-
pen ki kell emelni, hogy az alsóörsi Marina, mint házigaz-
da kikötô befogadta a klubot. Kiváló együttmûködés van
közöttünk, és modern kikötôi háttér áll rendelkezésünkre.

Az interjút Szabó Szilvia készítette


