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Gyors túrahajó   I   Könnyû kezelhetôség   I   Személyre szabott kialakítás   I   Innovatív dizájn

Tervezô: Judel / Vrolijk 
biztonságos, gyors, modern

Színek, kárpitok és faanyagok
szinte végtelen kombinációja

Sokoldalú funkcionalitás: hagyo-
mányos vagy egybenyitott szalon

Tágas kokpit: nagy élettér, 
rúd- vagy dupla körkormány

new 315 345 385 415 455 505 575 new 675

BEMUTATKOZIK A HANSE HUNGARIA KFT.:
– Hanse vitorlások hivatalos magyarországi képviselete
– Teljes körû szervíz szolgáltatás és garanciális javítások 

a Balatonon és a tengeren

Hanse Hungaria Kft.  I  info@hansehungaria.hu  I  hansehungaria.hu
Keszthelyi Yachtkikötô, 8360 Keszthely, belterület hrsz. 3795/17/B  
Telefon: +3670 945 4538

THE ONE FOR ALL COLOURS OF LIFE
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OOOO LL DD AA LL VV ÍÍ ZZLL DD AA LL VV ÍÍ ZZ
Nyilván többen is aspirálhatnak a legolcsóbb riói kvóta
címre, de a szörfösök minden bizonnyal jó eséllyel pályáz-
hatnának. Korábban azt gondolhattuk, hogy a vitorlázók-
nál kevesebbôl nehéz kihozni egy olimpiai részvétel jogát,
de a szörfösökkel – Cholnoky Sárával, Gádorfalvi Áronnal
és Utassy Loránddal – beszélgetve rá kellett jönnöm, hogy
nagyon is lehetséges. 
Érthetetlen a magyar sportpolitika, a finanszírozás rendsze-
re, és fôleg a filozófiája. A látvány-csapatsportok társasági
adókedvezménnyel történô támogatása nem logikus,
ugyanis ezek a sportágak elvben képesek eltartani magu-
kat, szemben egy sor olimpiai sportággal, amelyek világ-
szerte és hazánkban is  finanszírozásra szorulnak. Egy kö-
zepes labdarúgócsapat megél, legalábbis meg kellene éjen
a bevételeibôl, de egy céllövô aligha képes erre... Ugyan-
ez igaz a vitorlázókra és a szörfösökre is. 
A közvetlen állami finanszírozás pedig egy sor sportágban
gyakorlatilag semmire sem elég. A vitorlás klubok ma szin-
te kivétel nélkül a tagdíjakból tartják fenn magukat, esetleg
egy-egy szponzor segíti ôket. Kevés jut az élsportra, de az
utánpótlásra is. A gyerekek sportolása elsôsorban a szülôk
pénztárcáját terheli. Ha egy fiatal kiemelkedôen eredmé-
nyes, akkor a klubja segíti, esetleg a Magyar Vitorlás Szö-
vetségtôl is kaphat némi pénzt, elsôsorban külföldi verse-
nyekre. Jellemzôen egy vitorlázó olimpikon éves költségei-
nek negyedét a klubja – ha teheti – állja, a másik negyedét
pedig az MVSz. A további ötven százalékot a szülôk fizetik,
vagy a sportoló dolgozik. Ez a mai világban azonban óri-
ási hendikep, így legfeljebb a kvótaszerzés lehet cél, de a
jó szereplés, a pontszerzés semmiképpen. Szponzort talál-
ni pedig egy-két kivételtôl eltekintve roppant nehéz. 
Beszélnek a politikusok a sportolói életpályáról, ami a sport-
ágak zömében nincs. Egy olimpiára készülô vitorlázó nap-
ról-napra él, versenyrôl versenyre próbálja meg összeszed-
ni az utazás költségeit és a nevezési díjakat. Van olyan, aki-
nek sikerül. Másoknak, a többségnek nem, ôk befejezik a
versenyzést. Közülük sokan tehetségesek, mégis hobbivitor-
lázók lesznek. (Ha lesznek...) 
Mindez annak ellenére is igaz, hogy a rendszerváltást köve-
tôen a klubokban – elsôsorban a fiatalokkal – egy jó ideje
ismét magas színvonalú munka folyik. Amikor azonban ko-
molyra fordul a dolog, az olimpiai osztályokba kerülô gye-
rek nagyságrenddel többe kerül, amire egyszerûen nincs
fedezet. A sportolói életpálya az ô esetükben arról szól, hogy
legyél nagyon jó, és ha ezt sikerül elérned, akkor vége is a
pályafutásodnak, mert arra rendszerint nincs a családoknak
évi néhány, esetleg magasabb szinten pár tízmilliója. 
Az olimpia hazánkban a nemzeti büszkeség része, mégsem
teszünk meg mindent, hogy a tehetségek ne kallódjanak el.
(Mindent? Sajnos csak nagyon keveset.)
Az olimpiarendezés és a stadionépítések költségeibôl évti-
zedeken keresztül lehetne az összes ifjúsági sportolót és az
olimpikonokat megfelelô szinten támogatni. 
A budapesti olimpia becsült költsége ezer, a fejlesztésekkel
együtt négy–hatezer milliárd forint. Ha öttel számolunk, ak-
kor ez az összeg megegyezik a Szörf Szövetség százéves
költségvetésével.

CCCC ÍÍ MM LL AA PP KK ÉÉ PPÍÍ MM LL AA PP KK ÉÉ PP

Cholnoky Sára
Fotó: Tóth Bogee

Következô számunk az olimpiát követôen, 
augusztus 29-én jelenik meg.
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HHHH ÍÍ RR EE KKÍÍ RR EE KK
EGY  HA JÓBAN 

Stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a Ma-
gyar Suzuki Zrt. és az innovatív hazai hajóépítô mûhely, a
Flaar Mérnöki Tervezô és Szolgáltató Kft. 

A Flaar Kft. fô profilja a sport-, verseny- és munkaha-
jók gyártása. Hajóihoz a benzinüzemû motorokat kizáró-
lag a Suzuki szállítja. A most megkötött hosszú távú stra-
tégiai megállapodást piaci igény hívta életre: ezentúl a
Flaar hajótesteket és a Suzuki hajómotorokat együtt, me-
netkész hajóként vehetik át az ügyfelek. 

A megállapodás rögzíti az együttmûködés alapjait,
amelyek közül kiemelten fontos a közös termékfejlesz-
tés, valamint az együttmûködés során fejlesztett termékek
értékesítésének kétoldalú támogatása. A továbbiakban a
Flaar és a Suzuki márka közös marketingkommunikáció-
val, kölcsönös védjegyhasználattal, együttes képzési prog-
ramokkal erôsíti egymást. 

A hazai nagyközönség elôtt a két márka ezentúl közö-
sen jelenik meg a rendezvényeken és a kiállításokon. 
A Magyar Suzuki Zrt. büszke a hazai és a nemzetközi ha-
józás motorizációjában betöltött szerepére, amit most
újabb szintre emel a hazai Flaar Kft.-vel megkötött hosz-
szú távú stratégiai megállapodás. 

Magyar Suzuki Zrt. 

ÉRDI  MÁR I  HYERES -BEN

Fejlôdése és különösen az idei eredményei után szinte
természetes, hogy Érdi Mári ismét meghívást kapott az
április 29. és május 1. között rendezett világkupa futamra,
a franciaországi Hyeres-be.

A 18 éves Érdi Mári a világ 29 legjobb Laser Radial
versenyzôjét felvonultató mezônyben újra bizonyította ki-
vételes tehetségét. 

Fantasztikusan kezdett, az elsô napon 8. és 10. helyen
végzett. A továbbiakban változó sikerrel szerepelt, de el-
mondható, hogy a leggyengébb – tehát a kiesô – helyezé-
se volt számára a versenyt megelôzôen a papírforma. Nos
ezt jócskán túlteljesítette: a nyolc futamból négy alkalom-
mal is a befért a legjobb tíz közé, azaz a mezôny elsô har-
madába! Legjobb eredményét – 5. hely! – az utolsó futa-
mon érte el, úgy, hogy az elsô bójánál még a 14. helyen
fordult, de ezután folyamatosan jött fel a mezônyben. Az
utolsó két szakaszon a belga Evi Van Ackerrel keményen
küzdött az 5. helyért, és végig maga mögött tudta tartani
a londoni olimpia bronzérmesét, aki a szakértôk szerint a
riói játékok abszolút favoritja. 

Mári a hyeres-i világkupán 8., 10., 20., 22., 7., 21.,
(25.) és 5. futameredményekkel összesítésben – az elôtte
lévôvel pontazonossággal – a 13. helyen végzett. Nagyon
kevés választotta el attól hogy hasonlóan az egy hónappal
korábban, az Európa-bajnokságon véghezvitt bravúrja
után, ismét bejusson az Éremfutamba, vagyis a legjobb tíz
versenyzô közé.  

Mári a Hyeres-ben elért eredményel igazolta, hogy a
47. S.A.R. Princesa Sofia Regattán, még április elején
megszerzett olimpiai kvalifikácó nem a véletlen mûve volt. 

A versenyen Evi Van Acker pontazonossággal gyôzött,
a svéd Josefin Olsson és a tôlük kilenc ponttal lemaradt
brit Alison Young elôtt. 
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FINN VB – BERECZ ZSOMBOR NÉLKÜL

Május 5. és 13. között, Rómától 120 kilométerre délre,
Gaetában, a Földközi-tengeren rendezték a hatvanadik
Finn Gold Cupot, azaz a Finn osztály 2016. évi világbaj-
nokságát. 

Sajnos a legjobb magyar finnes, a riói olimpiára készü-
lô, Európa-bajnoki ezüstérmes Berecz Zsombor nem volt
ott a mezônyben. Zsombor versenyt megelôzôen esett át
egy vírusos influenzán, amely alaposan legyengítette a
szervezetét, ezért nem volt olyan fizikai állapotban, hogy
a világbajnokságon versenyezzen. 

Távollétében is voltak magyarok a mezônyben Hai-
dekker Péter és a fia, Elemér révén. 

A versenyt a brit Giles Scott fölényesen (17 ponttal)
nyerte, a dán Jonas Høgh Christensen elôtt, aki további
22 ponttal elôzte meg a bronzérmes holland Pieter Jan
Postmát. 

Christensen a londoni olimpia ezüstérmese az ötkari-
kás játékok után abban bízhatott, hogy Ben Ainslie után
ô lehet az osztály uralkodója, de – legalábbis most – úgy
néz ki, hogy egy másik brittel sem tud mit kezdeni. Scott
évek óta mutatott teljesítményét és eredményeit látva,
szinte odaadhatnák neki a riói aranyat. Igaz, London elôtt
is hasonló volt a helyzet, Ainslie ugyanúgy toronymagas
esélyesnek számított, mint most honfitársa, mégis csak
nagyon nehezen, szoros küzdelemben, végül csak pont-
azonossággal sikerült legyôznie a dán Christensent, meg-
szerezve ezzel negyedik olimpiai aranyérmét. 

Postma a vb harmadik helyezettje, négy éve az olimpi-
án éppen csak lemaradt a dobogóról, akkor negyedik he-
lyen végzett, úgy, hogy az utolsó futamban állt aranyérmes
pozícióban is. Egy buta hiba miatt nem szerzett érmet.
(Hátszélben a boomja hozzáért egy elôzött hajóban ülô
versenyzô hátához, amiért büntetôznie kellett. – a szerk.)

Ôk hárman természetesen az esélyek közé tartoztak,
de a további sorrend szolgált vaskos meglepetésekkel is: az
elsô tízben jónéhány olyan versenyzô szerepelt, aki még
sose vagy legfeljebb elvétve került be az Éremfutamba.
De váratlan eredmény Jorge Zarif 17., Ivan Kljakovic Gas-
pic 20., Milan Vujasinovic 26. helye is. 

VADNAI  BEN JAMIN  NYERTE  
AZ  OL IMP IA I  VÁLOGATÓT

Nagyon régen volt abban a helyzetben a magyar vitorlás-
sport, hogy egy hajóosztályban (Laser Standard) három,
szinte azonos tudású versenyzô – Tomai Balázs, Vadnai
Benjamin és Vadnai Jonatán – pályázhasson az olimpiai
részvételre. Most ez a helyzet állt elô, ezért a Magyar Vi-
torlás Szövetség elnöksége 2014 nyarán úgy határozott,
hogy ha valamelyikük olimpiai részvételi jogosultságot je-
lentô eredményt ér el, akkor négy, elôre meghatározott
nemzetközi versenybôl álló válogató sorozatot megnyerô
versenyzô érdemli ki az olimpiai részvételt. 

Az is szerepelt az MVSz elnökségi határozatban, hogy
ha egy kvalifikációs versenyen bárki az elsô tízben végezne
– és csak ô éri el ilyen módon a kvalifikációt – abban az
esetben nincs szükség válogatózásra, ô lesz az olimpikon.

A határozat felsorolta a válogató versenyeket, és az
eredményszámítás módját, illetve azt is kimondta, hogy az
MVSz kiemelt támogatásban részesíti azt a versenyzôt,
aki az kvótát szerez a riói olimpiára.

Giles Scott

Jonas Høgh Christensen – fotó: www.onEdition.com

Pieter Jan Postma – fotó: Richard Langdon
Vadnai Benjamin – fotó: Vadnai Pérter
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Az olimpia kvalifikációra a határozat után csaknem
egy évig várni kellett. A 2015-ös világbajnokságon aztán
Tomai Balázs az Aranycsoportba kerülve teljesítette az
olimpiai részvételhez elôírt eredményt. Kezdetét vehette
a válogatózás.

Az érintett felek 2015. július 11-én egyeztettek, és
megállapodtak a válogatózás végleges rendjében.

A négy válogató verseny: Miami Világkupa, a Las
Palmas-i Európa-bajnokság, a Palma de Mallorcán rende-
zett EUROSAF verseny és a mexikói világbajnokság. A
versenyzôk eredményei százalékszámítás alapján lettek
értékelve, azaz a versenyen elért helyezés/versenyen indu-
ló hajók létszáma x 100 képlettel számolva. A leggyen-
gébb eredmény kiejthetô.

Mexikóban véget ért a Laser Standard világbajnok-
ság, és ezzel lezárult a magyar versenyzôk közötti olimpiai
válogató versenysorozat. Benjaminnak már a világbajnok-
ság elôtt jelentôs elônye volt a vetélytársaival szemben,
matematikailag is csak az öccse, Jonatán verhette meg.
Végül egyértelmû fölénnyel lett ô a gyôztes.

Olimpiai válogató végeredménye
1. Vadnai Benjamin, BYC 91,33 pont
2. Vadnai Jonatán, BYC 110,33 pont
3. Tomai Balázs, MVM SE 145,72 pont

Ezzel eldôlt, hogy vitorlázás sportágban Berecz Zsom-
bor, Érdi Mári, Gádorfalvi Áron, Cholnoky Sára és Vad-
nai Benjamin képviseli Magyarországot a riói olimpián. 

SOL ING EURÓPA-BA JNOKSÁG

Rendkívül szoros küzdelemben Európa-bajnoki ezüstér-
met szerzett Litkey Farkas csapata az ausztriai Traunsee-
n zajló Európa-bajnokságon. A magyarok pontegyenlô-
séggel végeztek a második helyen, az Európa-bajnok oszt-
rák hajó a szabályoknak megfelelôen azért került összesí-
tésben az élre, mert két futamgyôzelem mellett két máso-
dik helye volt, míg Litkeyék két futamgyôzelem mellett
egy második helyet szereztek. A Varjas Sándor irányítot-
ta másik magyar hajó Európa-bajnoki bronzérmet kapott,
miután az összesítésben harmadik kanadai hajó mögött a
negyedik helyen végeztek.

A csütörtöki zárónapon kiderült az ég, és megindult a
várva várt északi termikus szél, amely a nap folyamán
7–10 csomóval fújt. A holtversenyben álló magyar és oszt-
rák hajó egyike sem tudott egyenletesen jól vitorlázni. Lit-
keyék a hetedik futamban egy hatodik hellyel kezdtek, és
hat pont elônyt szereztek a 12. helyre érô osztrákok elôtt.
A nyolcadik futamban a magyar hajó hibázott az elsô sza-
kaszban, és három-négy helyet veszítve elmaradt az él-
bolytól, Christian Binderék viszont megnyerték a futa-
mot. Hiába ért be a magyar hajó a negyedik helyre, az
utolsó, döntô futam elôtt az összesítésben két ponttal az
osztrákok vezettek.

Litkeyék akkor gyôzhettek volna, ha az elsô helyen
érnek célba, és az osztrákok harmadikak. Ha ennél rosz-
szabb helyre ér a magyar hajó, akkor három helynek kel-
lett volna lennie a különbségnek. A kilencedik futam biz-
tatóan indult: a magyar hajó a harmadik helyen állt az el-
sô szakasz végén, s az osztrákok jó öt hellyel hátrébb. De
a futam során a magyar csapat már nem tudott tovább ja-
vítani a helyezésén, Binderék viszont feljöttek az ötödik
helyre. A befutóban Varjasék és az osztrákok között nem
volt több, mint egy méter. Ha a magyar hajónak sikerül

Tomai Balázs – fotó: Tóth Bogee

Vadnai Jonatán – fotó: Vadnai Péter

Európa-bajnok: Christian Binder, Christian Feitchinger, Klaus Kratochwill
Ezüstérmes: Litkey Farkas, Joó Kristóf, Ooszlán Gábor 
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megelôznie az osztrák csapatot, Európa-bajnoki címhez
segíthette volna Litkeyéket.
Soling Európa-bajnokság végeredménye
1. Christian Binder, Christian Feichtinger, Klaus Kratoch-
will (Ausztria) 26 pont, 2 futamgyôzelem, 2 második hely
2. Litkey Farkas, Joó Kristóf, Oroszlán Gábor (Magyar-
ország) 26 pont, 2 futamgyôzelem, 1 második hely
3. Peter Hall, Steve Lacey, William Hall (Kanada): 28 pont
4. Varjas Sándor, Kovácsi László, Meretei Gábor (Ma-
gyarország): 50 pont

RAFFICA GYÔZELEM A RUND UMON

A négy nagy európai tókerülô verseny közül az elsô, a
Boden-tavi regatta, egy héttel késôbb a Bol d’Orra kerül
sor a Genfi-tavon, júliusban a 48. Kékszalag – Erste
World Nagydíj, szeptemberben pedig a Centomiglia a
Garda-tavon következik.

Június 3-án 19 óra 30 perckor a 323-an rajtoltak a
Lindauer Segler Club elôl a 66. Rund um, a Boden-tavi
tókerülô százkilométeres távjának megtételére. Az elôre-
jelzés gyenge szelet ígért a versenyre, ám az indulásnál
mégis 3–4 Beaufort erejû déli-délnyugati szél fújt, némi
esôvel társítva. Sötét, holdfény mentes éjszaka várta a ver-
senyzôket.

A friss szélben természetesen gyorsan elszakadtak az
egytestûektôl a nagy katamaránok. Nem sokkal a rajt után
két esélyes hajó is kiesett a versenybôl. A Helge Sach ve-
zette Intelligence forstágja szakadt el, és rövidesen felad-
ni kényszerült a versenyt az osztrák Fritz Trippolt is a
Skinfit nevû többtestûvel.

Éjfélre az élcsoport már elérte a rajttól legtávolabbi
bóját és megindult vissza, Lindau felé. A mezônyt ekkor
a tavalyi Kékszalag gyôztes svájci Ventilo M1 típusú Saf-
ram (Rodolphe Gautier) vezette az Orange Utan (Ralph
Schatz), a Holy Smoke (Albert Schiess), az Immoset (Kai
Näf) és a Team Sonnenkönig (Stefan Stäheli) elôtt. Ezen
a szakaszon az élmezôny egy zivatar szelével gyorsan túl-
jutott.

Az élen a döntô változás Wasserburg magasságában
történt, ahol a Ralph Satz vezette Orange Utan átvette a
vezetést, majd éjjel 1 óra 36 perckor, 6 óra, 6 perc és 3 má-
sodperc vitorlázás után megérkezett az LSC mólójánál
lévô célvonalra.

Az öt éllovas katamarán mögött egytestû hajók közül
ismét az egyetlen magyar csapat, a Király Zsolt vezette
Raffica ért elsôként a célba. 7 óra 17 perc alatt tették
meg a távot. A 2009-ben többtestûek elôtt aratott abszo-
lút, és a 2013-as és 2014-es egytestû elsôség után újra di-
adalmaskodott a fûzfôi csapat! Három és fél perccel elôz-
ték meg a Boden-tó egytestû sztárját, a német White La-
dyt, és két órányival a svájci Sonnenköniget.

Király Zsolték tovább utaztak Svájcba, mert a héten
rajthoz állnak a Genfi-tavon megrendezésre kerülô Bol
d’Oron is, ahol már kétszer (2012-ben és 2013-ban) meg-
nyerték az egytestûek versenyét a Bol d’Vermeilt.

A 66. Rund umon 289 hajó futott be a célba, beleértve
a rövidebb pályán vitorlázó kisebb hajókat is.

A Lindauer Segler Club által rendezett hagyományos
tókerülô verseny lebonyolítását száz lelkes helyi önkéntes
segítette, akiknek a segítsége nélkül nem tudta volna meg-
rendezni ez a kis klub a tókerülô regattát.

Harmadik helyezett: Varjas Sándor, Kovásci László, Meretei Gábor 

Raffica a Rund umon – fotó: Németh Erika

Frissült a szél – fotó: Németh Erika 
Éjszai verseny – fotó: Németh Erika
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Cholnoky Sára
Fotó: Tóth Bogee
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Cholnoky Sárával és Gádorfalvi Áronnal, a két szörfös kvótaszerzôvel, valamint Utassy Loránddal, a Magyar Szörf Szö-
vetség szövetségi kapitányával és egyben fôtitkárával Balatonfûzfôn beszélgettem. 

S z e k e r e s  L á s z l ó ,  f o t ó :  T ó t h  B o g e e

C H O L N O KY  É S  G Á D O R FA LV I  A Z  O L I M P I Á R A  K É S Z Ü L

R E N G E T E G  M U N K A  R I Ó I G



14

UTASS Y  LORÁND

– Beszéljünk egy kicsit rólad! 
– Negyven leszek idén. Feleségem és egy kilenchóna-

pos lányom van. 
– Mióta szörfözöl?
– Több mint harminc éve, hét-nyolcéves korom óta. 
– Mióta foglalkozol a sportág adminisztrációjával? 
– 18–20 éves koromban láttam, hogy a versenyrende-

zés és a bíráskodás nem állt a helyzet magaslatán. Már ak-
kor foglalkoztatott a téma, hogy ezen hogy tudnék akár én
is segíteni, mert fontos szerintem, hogy nemzetközi szin-
ten rendezzünk és szervezzünk. Még versenyeztem, ami-
kor beválasztottak az ellenôrzô bizottságba, ez huszon-
egy-két éve volt. Azóta minden elnökségi ülésen ott va-
gyok. Fokozatosan láttam bele a dolgokba, tapasztaltam
hogyan mûködik a rendszer.

– És mióta vagy fôtitkár?
– 2006–2007 óta, korábban, 2005-ben voltam elôször

megbízott szövetségi kapitány az Universiadén, Izmir-
ben. Most fôfoglalkozásban ezt csinálom. Én vagyok a
szövetségi kapitány, illetve a fôtitkári feladatokat is ellá-
tom. Szerencsére, mint kiemelt edzô, félig a Magyar
Olimpiai Bizottság, félig a szövetség alkalmazottja va-
gyok. Évrôl-évre hosszabbítják a szerzôdésemet, ez nyil-
ván nem egy életbiztosítás. Én legalább négy évben gon-
dolkodnék. Többször jeleztem a MOB, illetve a miniszté-
rium felé, hogy ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, nem
egy vagy két évben kell gondolkodni, hanem legalább
négyben, de inkább nyolcban. Rendszert és programot
kell kidolgozni, mert most abból dolgozunk, amink már
van. Kis mûhelyekben, mint például a Szörf Akadémia.
Tudjuk, hogy mit kell csinálni, de kevesen vagyunk. Több
klubra, edzôre, még több szakemberre lenne szükség min-
den téren. Ezen is dolgozunk, de minden a pénzrôl szól.
Most is olyan országok elôztek meg minket, akiknek leg-
alább tízszer akkora költségvetésük van. Cholnoky Sára
tegnap jött meg Törökországból, ahol az ellenfelének tíz-
milliós értékû alkatrésze van a garázsában. Nekünk pedig
versenyzônként egy-egy árbocunk, egy-egy boomunk,
egy-egy vitorlánk van, és deszkát is tízévente tudunk ven-
ni, mert sajnos nagyon drága. El kell döntenünk, hogy
versenyre menjünk, vagy új deszkát vegyünk. A kínaiak
minden alkatrészbôl vesznek százat, és tesztelik, melyik a
legjobb. Mert a one design osztályokban is elég nagy kü-
lönbség van az »azonos« dolgok között.

– Nagy segítség volt, hogy a vb elôtt Áron egy új vitor-
lát kapott Franciaországból. Ekkora szám az, hogy vala-
kinek van egy új vitorlája?

– Igen, már az is nagy szám, de ebben az esetben in-
kább az volt a nagy szám, hogy a nem sokkal korábban vá-
sárolt, majdnem új, de selejtes vitorla helyett Ománban,
az edzôtábor alatt sikerült egy új vitorlát beszereznünk.
Mivel Magyarországon nincs olyan Neil Pryde disztribú-
tor, akitôl olimpiai felszerelést lehet vásárolni, ezért két
hónap a szállítási idô. Nekünk egy hónapunk volt a verse-
nyig. A kanadaiak és a franciák segítettek. A nevezés elôtt
egy-két nappal érkezett meg a vitorla. 

– Azt gondolom, hogy egy Áron szintû versenyzônek
több vitorlája is van….

– Vitorlája volt, csak rosszabb, egy olimpiai kvalifiká-
cióra nem volt alkalmas. Az egyéves vitorlák már öregek,
fél év alatt elhasználódnak. 
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– Mekkora a költségvetésetek?
– Ötvenmillió körül, ami sehogy sem elég.
– Van támogatótok? 
– A Kész Holding tízmillió körüli összeggel támogat-

ja a szövetség mûködését, ami komoly segítség. Ezen kí-
vül kisebb szponzoraink vannak, akik egy-egy versenyt tá-
mogatnak. Így legalább tudunk egyik napról a másikra él-
ni. Azért javul a helyzet, de nem értem, hogy miért csak
a látványsportok kapnak a TAO-s pénzekbôl, és az olim-
piai sportágak miért nem… Amennyi pénzt mi a MOB-
tól kapunk, abból az olimpiai szintet bármikor meg tud-
tuk futni, de ahhoz, hogy pontszerzés vagy érem közelbe
kerüljünk nagyobb költségvetésre, illetve állami támoga-
tásra lenne szükségünk. Ha azt nézzük, hogy Magyaror-
szágnak melyik volt a legolcsóbb olimpiai kvótája, akkor
azt borítékolhatom, hogy a két szörfösé, az tényleg fillé-
rekbôl jött ki. Büszkék lehetünk a hatodik olimpiájára ké-
szülô Gádorfalvi Áronra és Cholnoky Sárára is, akik eb-
bôl a minimális támogatásból érték el a kvalifikációs szin-
tet. Ugyanakkor nagy segítséget jelent nekik a Gerevich
ösztöndíj, de megélni abból nem lehet. A sport számuk-
ra nem csak lemondással, hanem kiadással is jár. Ha a szö-
vetség évente ötvenmillió helyett ennek a két-háromszo-
rosából gazdálkodhatna, akkor lehetne a minimális felté-
teleket biztosítani. Jelenleg a MOB a két olimpikon kor-
látlan szárazföldi edzéslehetôségét biztosítja, ami nagy
segítséget jelent. Csak ez sem folyamatos, és akkor még
nem beszéltünk a vízi edzésekrôl, az utazásokról és embe-
reknek megélhetésérôl. 

– Négyévente mindig vitorlázók vagytok…
– Igen, nézôpont kérdése. Hivatalból Magyarországon

külön önálló sportág és szakszövetség vagyunk, ami – úgy
gondolom – helyes. Így tudunk összpontosítani a saját
problémáinkra, és a saját terveinket végre tudjuk hajtani,
amit úgy érzem, nem is csinálunk rosszul. 1996 óta
folyamatosan van olimpikonunk, és 2000 óta száz száza-
lékban kihasználjuk az olimpiai kvótalehetôségeket. 

Jobb-e együtt vagy külön a vitorlázókkal? Úgy gondo-
lom, egymás mellett barátságban, együttmûködve a leg-
jobb. Sokban különbözik a két sportág, a Nemzetközi
Szörf Szövetség az összes szakágát felöleli a szörfözésnek,
tehát beszélünk sebességirôl, szlalomról, freestyle-ról,
wave-rôl, formuláról stb., amelyek nem tartoznak a Nem-
zetközi Vitorlás Szövetség alá. Az RSX osztály nemzetkö-
zi szinten a vitorlásversenyeken szerepel, de az csak a sok
szörf szakág egyike. Több országban külön szervezete van
a vitorlázásnak és a szörfnek, de olyan is akad, ahol egy.
Nekünk önállóan azért is jó, mert az állami támogatást így
célzottabban és hatékonyabban tudjuk felhasználni.  Sze-
retnénk egy-két éven belül ismét Európa- vagy világbaj-
nokságot rendezni. Egy ilyen esemény kapcsán nyílván
szívesen mûködünk együtt a tapasztalt versenybírókkal,
versenyrendezôkkel a MVSz részérôl. Jelenleg is sokat
dolgozunk Böröcz Bencével, aki szörfös versenybírói és
versenyrendezôi elôadásokat tart.

– Nehezen ôriztétek meg az önállóságotokat. 
– Igen, nehezen ôriztük meg… Pár éve komolyan ve-

szélybe került az önállóságunk. Ma tisztább a helyzet, de
például a legutóbbi MVSz sajtótájékoztatón is az hangzott
el, hogy öt vitorlázó kvalifikálta magát a riói olimpiára.
Minden szép és jó, de nem öt vitorlázó, hanem három vi-
torlázó és két szörfös jutott ki Rióba. Gyakorlatilag sem-
milyen közük nincs egymáshoz sem anyagilag, sem szak-
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emberek tekintetében, sem a felkészülésben. A tényeket
úgy fogalmazzuk meg, ahogy ez a valóságban történt. Én
személy szerint nem azért dolgozom napi tíz-tizenkét órát
sokszor még többet, hogy mások leírják, hogy öt vitorlá-
zó szerzett kvótát. Ezt mindenképpen szeretném helyre-
tenni. A szörfösök a Magyar Szörf Szövetség keretein be-
lül, kizárólag a saját pénzügyi forrásakra támaszkodva ké-
szültek. 

– Amikor legutóbb beszéltünk, azt mondtad, hogy
ugyan kevesen vagytok szörfösök, de ez változni fog. Vál-
tozott?

– Így van, változott, fôleg az utánpótlás osztályban. A
jövôt a fiatalok jelentik. Már 2002–2003-ban Koszti Gá-
borral, Vetô Marcival és Varga Gáborral csináltuk a szö-
vetségi táborokat. De ez nyilván nem a szövetség dolga,
így szétváltunk, a gyerektáboroztatás az egyesületek felé
terelôdött. 2008-ban Áronnal kitaláltuk, hogy nem csak
gyerektáborokat csinálunk, hanem kiemeljük azokat a te-
hetséges gyerekeket, akikkel versenyzôként lehet számol-
ni a jövôben. Azóta is rendszeres edzéseket, foglalkozáso-
kat tartunk a Magyar Szörf Akadémia keretein belül, és
nem is kevés sikerrel. Például Geiger Richárd két éve U-
15-ben a szlalom ifjúsági világbajnokságon harmadik lett,
illetve tavaly hetedik helyet ért el a világbajnokságon. Az
egyesület tagja Gádorfalvi Áron és Cholnoky Sára, tehát
mindkét olimpikon a Magyar Szörf Akadémia versenyzô-
je. De emellett is van több olyan egyesület, ahol érdemi
munka folyik, mint a szorftabor.hu, a Körte HVSE vagy a
Szörf Bázis. Reméljük egyre több fiatal fog sikereket elér-
ni, és nem feltétlenül csak az olimpiai sportágban, ha-
nem lehet ez szlalom, freestyle. A Szörf Akadémia prefe-
rálja az olimpiai szakágat, így az ifjúsági olimpiai osztályt
is, a Bic Technot. Innen a tehetséges versenyzôket az RSX
osztályba próbáljuk terelni. Mivel az nagyon drága, ezért
megadjuk a lehetôségét annak, hogy más osztályt válasz-
szon, de a Szörf Akadémiának egyértelmûen az olimpiai
szakág a preferáltja. 

– Az RSX kizárólag azért drága, mert olimpiai osz-
tály?

– Hát, igen. Az RSX történet már az elejétôl kezdve
vicces volt. Az, hogy egy vitorlagyártó, a Neil Pryde szörf-
deszkát gyárt, az elsôsorban nem a hozzáértését, hanem
nyilván a lobbitevékenységét dicséri. Mister Neil Pryde
okos fickó, és a jövôben gondolkodik., Feltûntek a desz-
káin a szárnyas megoldások, ma ugyan még csak kísérle-
ti jelleggel, de már 2020-ra vagy 2024-re készül. Nemso-
kára a Balatonon is láthatjuk, hogy hogyan lehet egy-két
Beaufort erôsségû szélben szörffel a víz fölött repülni. 

– Mire számítotok Rióban?
– Az a cél, hogy az eddigi legjobb magyar eredményt

érjük el. Hiú ábrándokkal – pontszerzés, érem – nem sze-
retnénk senkit félrevezetni. Persze bármi megtörténhet. A
bármi alatt azt értsd, a nagy szörf nemzetekbôl van tíz, de
a top 10-be egy-egy ország mindig be tud kerülni. Gya-
korlatilag mindig a nagyok vannak az élen, tehát az angol,
francia, lengyel, holland versenyzôk. Áron nagyon jó, ru-
tinos róka, a világon az egyik legtapasztaltabb szörfös,
nagyon koncentrált. Mindig benne van több jó futam. Ta-
valy nagyon szépen versenyzett Ománban és a világkupa
döntôn is. Vezetett a Medal Race-ben is, aztán harmadik
lett, végeredményben – egy büntetés ellenére is – a tíze-
dik helyen végzett, ami parádés. 

– Nem öreg már? 
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– Nem. Van egy hetedik olimpiájára készülô portugál,
a lengyeleknél, az angoloknál és a franciáknál is vannak
hasonló korú élversenyzôk. Az 35-40 éves kor nem vészes
a szörfben. Már megvan az izomzatuk, a tapasztalatuk,
rutinosak, élvezet ôket nézni. Sokszor az edzôk is tapsol-
nak, amikor nyernek egy futamot. Le a kalappal elôttük.
Az elsô húszban kortól függetlenül nagyon komoly atlé-
tákról beszélünk. Különösen gyenge szélben, amikor
negyven-ötven percet pumpálnak… Azt egy jó fizikumú
ember két percig sem bírná.

– Sára?
– Cholnoky Sárától nagyon szép teljesítmény, hogy a

»nehezített« kvalifikációs körülmények között is sikerült
olimpiai szintet futnia. 

– Egy hajszálon múlt… 
– Dehogy. Sára magabiztosan versenyzett. A második

napon már negyven pont volt közte és az üldözôk között,
az vagy húsz hely. Az volt a feladata, hogy ne hibázzon.
Könnyebb volt védekezni, mintha támadnia kellett volna.
Ez sokkal jobb, mintha azért kellett volna  imádkozni,
hogy jöjjön össze minden, legyen szerencsénk. Három fu-
tammal a vége elôtt szinte behozhatatlan – húsz pont kö-
rüli – elônye volt. És mégis hajszálon múlt a kvalifikáció
megszerzése. Sára továbbra is jól ment, de megtámadtak
minket, a svéd lány, Fanny Baumann mindent megpró-
bált. A tizedik futamon a svéd versenyzô és barátnôi min-
dent elkövettek – kifejezetten sportszerûtlen eszközöket
is bevetve –, hogy Cholnoky lemaradjon, de ô tizedik he-
lyen végzett, és 16 ponttal ellenfele elôtt maradt. Ezután
óvást adtak be ellene. Éppen csak számolni nem tudtak az
ellenfelek, mert ha sikerülne is kizáratni a magyar lányt, a
kettejük közti különbség csak 15 ponttal csökkenne…
Vagyis egy pont elônye megmaradna. Végül felesleges volt
a számolgatás, az óvást visszautasította a jury. Ekkor
újabb óvást nyújtottak be a svédek. Nem is értettük a dol-
got, azt állították, hogy én fenyegettem meg ôket, aminek
egy többórás óvástárgyalás lett a vége. Nem volt szimpa-
tikus az egész eljárás. Alapjaiban kabaré volt az egész, de
ilyenkor elkezd gondolkodni az ember, hogy hogyan tu-
dom bizonyítani, hogy nem fenyegettem meg? Egy óvás-
tárgyalásnak általában ötven-ötven százalék a kimenetele,
mert sokszor akad valami, amit elôhúznak, és nem számí-
tasz rá, ilyenkor felborulhat a papírforma. Most is ettôl le-
hetett tartani. A svédek hoztak egy tanút, aki viszont mel-
lettem állt ki, így nem sok esélyük maradt, és nem is volt
igazán felépítve a támadásuk. De ilyen vádakra is fel kell
készülni. Mindig tanul az ember. Én már több évtizede
vagyok a sportágban, de ilyen támadás még nem ért, erre
nem készülhettem fel. 

– Mondtad, hogy Áronban benne van akár egy jó hely,
de egy-két kiemelkedô futam feltétlenül. Ez Sárára is
igaz?

– Ha nagy szél van, akkor igen.
– Rió a jelenlegi ismereteink szerint kis szeles hely…
– Általában az, de nem mindig. Bízunk abban is, hogy

rendesen fújni fog, mert az erôs, pöffös szélben ô bírja,
ilyenkor kiemelkedô teljesítményre képes. Erônléti prob-
lémája nincs, ezért nagyon kis szélben is képes jól menni,
mert megvan a szükséges fizikuma a pumpáláshoz. A kö-
zépszéllel a sikláshatárnál vannak még  problémái. Apró-
ságok ezek, de sok esetben helyezések múlhatnak rajta.
Most, az olimpiáig hátralévô idôben azon dolgozunk,
hogy ezt javítsuk. 
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CHOLNOKY SÁRA

– Mondjál pár dolgot magadról! 
– Huszonhét éves vagyok, januárban fejeztem be a

Testnevelési Egyetemen a mesterképzést,  rekreáció-szer-
vezés–turizmus szakirányon végeztem. Szörf edzôi, illet-
ve síoktatói képesítésem is van. 

– Mióta szörfözöl?
– A szüleim nem akartak élsportolót nevelni belôlem,

sokat sportoltam, de sosem versenyeztem. Minden nyarat
Balatonlellén töltöttem, az apukám hobbi szinten szörföz-
getett, illetve jártam szörftáborokba Kenesére. 2006-ban
Körtvélyesi Miklós azt mondta: „Na, akkor menjünk ver-
senyre!”. Vettünk egy neoprén ruhát, mert elég hideg volt
májusban a víz, és elmentünk Füredre egy versenyre. Még
nem nagyon tudtam, mit kell csinálni, azt sem tudtam,
hogy melyik bóját kell megkerülni. 

– Ügyes voltál?
– Jól sikerült, megnyertem azt az amatôr osztályt.

Nem volt nagy mezôny. Utána ott ragadtam. Füreden
voltak a szövetségi táborok, egész nyáron ott voltam, majd
elmentünk két hétre Horvátországba hosszabb edzôtá-
borba. Igazából azóta szörfözöm. 

– Négy éve két hellyel maradtál le az olimpiáról. En-
nél kevesebbel már nem nagyon lehet. 

– Akkor két válogató versenyünk volt, a cadizi világ-
bajnokság és a franciaországi világkupa. A spanyolorszá-
gi vb-n elsô nap csináltunk három futamot, és ahhoz,
hogy csoportot osszanak, elég volt négy futam, viszont a
második napon nem volt futam a nagyon erôs szél miatt,
és a harmadik napon jó körülmények voltak, de csak egy
futamot rendeztek, Ha megtartották volna a többi futa-
mot is, akkor simán bekerülök az Aranycsoportba, így
pont lecsúsztam róla, nem tudtam elôrébb lépni. De volt
olyan futam, hogy a negyedórával elôbb rajtoló Aranycso-
port végét utolértem. Utána Franciaországban megver-
tem Detre Diát. Az volt az elsô olyan nemzetközi verse-
nyünk, ahol elôtte végeztem. Ha jól emlékszem, öt hellyel
vertem meg ôt, ô a vb-n engem pedig héttel. Az elôzô
években Dia jobb volt, viszont sokat fejlôdtem akkor,
ezért végül kevésen múlt. Azóta gôzerôvel, sokkal profib-
ban készülök.

– A kudarc nem vette el a kedved? Eszedbe sem jutott,
hogy abbahagyod?

– Nem éltem meg kudarcként. Persze Magyarország-
ról szörfözni elég nehéz, többször is megfordult a fejem-
ben, hogy miért is csinálom… De a válasz egyértelmû,
hogy kijussak az olimpiára. Ha majd befejezem a verseny-
zôi pályafutásomat, akkor sem hagyom abba a szörfö-
zést. Londoni válogatók után nem volt kérdés, hogy ké-
szülök Rióra. 

– Van egyáltalán itthon ellenfeled? 
– Detre Dia még versenyzett az elmúlt években, tavaly

több nemzetközi versenyen is indult. Egy versenyen vég-
zett elôttem, utána én voltam jobb. Úgy volt, hogy jön az
ománi világbajnokságra, megvolt a repülôjegye, be is ne-
vezett, de egy sérülés miatt lemondta. Január elején pedig
úgy döntött, hogy abbahagyja.

– Ez jó vagy rossz?
– Egyértelmûvé tette a dolgot. Tudtam, ha Mallorcán

a korábban nem kvalifikált nemzetek rangsorában elsô
vagyok, akkor én megyek Rióba. De ez sokkal nehezebb
volt, mert öten aspiráltunk az egyetlen kiadó helyre… 
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– És ráadásul olyan »kedves« társaság. A svéd lányra
gondolok. 

– Nem haragszom rá így utólag. A verseny jól alakult,
az utolsó napig folyamatosan növeltem az elônyömet.
Két futam lehetett a záró napon, arra számítottunk, hogy
esetleg megpróbál kivinni a rajtnál, mert már csak akkor
lett volna esélye, ha mindkét futamom érvénytelen. Vagy
ha nagyon-nagyon megver, ami szinte lehetetlen volt. De
matematikai esélye még volt. Az elsô futamban az volt a
taktikám, hogy megyek vele, figyelek rá. Nagyon össze-
vissza szél fújt, nagyot lehetett veszíteni vagy nyerni. Az
elsô körben tíz hellyel elôtte voltam, mindenki ment bal
oldalra, én is, mert onnan jött a szél, ô viszont a jobb ol-
dalt húzta, és egyszerre értünk fel a második kreuzbójá-
hoz. A következô hátszélben együtt voltunk, és több al-
kalommal is megpróbált belém jönni, hibára kényszeríte-
ni. Elôfordult, hogy rég túlmentünk a bóján, én halzol-
tam és jobbcsapáson voltam, ô jött balcsapáson, de elen-
gedtem, ne legyen semmi gond. Tartottam a távolságot,
de ô az utolsó pillanatban felélesedett, és belém akart
jönni, de sikerült elkerülnöm az ütközést. Ráadásul az
eset után csináltam egy 360-at, hogy be legyek biztosít-
va. Ez is belefért. A futam befutójánál, az utolsó
félszélben semmi szél nem fújt, ô hátulról egy pöffös sik-
lásból közelített, és fel akart szúrni, de nem értünk össze.
Ezzel az esettel igazából el sem jutottunk az óvástárgya-
lásig, mert az óvása érvénytelen volt, ugyanis nem szólt a
célhajónál, hogy óv. Késôbb visszament, de a befutáskor
kellett volna jeleznie az óvási szándékát. A parton pedig
órákon át arról folyt a polémia, hogy érvényes vagy ér-
vénytelen az óvása. Tulajdonképpen az óvásig el sem ju-
tottunk, be sem adhatták. Így este nyolckor megnyugod-
va hazamentem, vége van, elutasították az óvását, én pe-
dig visszavontam a sajátomat. Már vacsoráztam amikor
este kilenckor hívtak, hogy menjek vissza, mert van egy
idôn túli óvás is. Akkor sportszerûtlenséggel vádolták az
edzômet. Ennek sem volt semmilyen alapja. Hívtak egy
tanút, aki nem értette, mit keres itt, mert nem történt
semmi. Elég nagy öngólt rúgtak, de este tizenegyig vár-
tuk, hogy vége legyen, hivatalossá váljon az eredmény.
Stresszes nap volt, és nagyon sokáig tartott, mire végre el-
dôlt, hogy megvan a kvóta. Másnap írtam neki egy üze-
netet, és megbeszéltük a dolgokat. 

– Mit vársz Riótól? 
– Hát, igazából nehéz megmondani. Detre Diának ti-

zennyolcadik volt a legjobb helye, azt szeretném teljesíte-
ni, illetve annál jobbat. Alapvetôen Rio kis szeles hely,
ami nekem nem annyira jó. Sajnos nem tudtunk kimenni
Rióba edzeni, úgyhogy csak a verseny elôtt ismerkedhe-
tünk a helyszínnel. Ezért is nehéz megmondani, hogy mit
várhatok, mert még soha nem voltam ott. Azt tudjuk,
hogy nagy és trükkös az áramlás, illetve mások a körülmé-
nyek, mint amiket megszoktunk. Megpróbálom a legjobb
teljesítményt nyújtani. Most egy külföldi csapattal készü-
lök, török edzôpartnerem van. Neki holland edzôje van,
aki velem is dolgozott az utóbbi idôben. A jövô héten is
vele megyek az Európa Kupára, ô sokat hozzátett a fejlô-
désemhez az elmúlt évben.

– Versenyszerûen tíz éve szörfözöl, és még mindig van
technikában lemaradásod? 

– Ezt nem lemaradásnak mondanám. Változnak a
trendek is, hogy milyen technikát használunk. A múlt hé-
ten például a kisszeles pumpálási technikámat fejlesztet-
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tük. Teljesen másképp, sokkal hatékonyabban pumpálok
most, mint mondjuk, két héttel ezelôtt.  Felszereléseket is
teszteltünk. Korábban nem annyira értettem hozzá. Le-
mértünk sok árbocot, beállítgattuk, megnéztük, hogy ne-
kem mi jó. Ezeket folyamatosan kell csinálni. Hiába One
design osztály az RSX, tizenöt-húsz árboc között nem
volt két egyforma. Ráadásul két részbôl áll, amit variálha-
tunk. Más görbületû, más keménységû kell kis szélre, és
más a nagyra. Van egy olyan árbocom, amit ha az egyik
irányba rakom be, akkor puhább, hogy ha a másik irány-
ba, akkor keményebb. Ha látom milyen a szél, akkor tu-
dom változtatni. Ezek az apró dolgok rengeteget számíta-
nak. Legutóbb szkegeket teszteltünk. Korábban is próbál-
gattam szkegeket, csak nem mindig tudtam, hogy mit kell
érezni. Az olimpiára vinnem kell saját felszerelést, és már
kiválasztottam a legjobb szkeget. Hogy ez mennyit szá-
mít? Rengeteget. Az edzôtáborban egyforma körülmé-
nyek voltak egész nap, délelôtt kipróbáltam egy új
szkeget, amivel még sohasem mentem. Nem volt sebessé-
gem, nem tudtam terhelni, egyszerûen nem emelt meg.
Így legfeljebb tartottam a többiekkel lépést, de ilyen szél-
ben sokkal gyorsabb szoktam lenni. Kicseréltem a szkeget,
visszamentem, és nem tudtak a többiek utolérni. 

– Mit vihetsz az olimpiára? Szkeget, árbocot?
– Szkeget, árbocot, boomot. A boomok – ha nem

hibásak – egyformák, csak azért viszek, mert a sajátot
meg lehet csiszolni, amit kint adnának, azt pedig nem le-
hetne. Viszont ha nem csiszolom meg, akkor csúszik,
ezért hamarabb fárad el az alkarom meg a tenyerem. A
szkeg már megvan, árbocból még Törökországban válo-
gathatok. Ha esetleg eltörik valami, az kellemetlen. Velem
öt éve elôfordult, hogy három hónapon belül két árbocot
törtem. Azóta egyet sem. Szkegbôl van b-tervem, árboc-
ból egyelôre nincs.

– Miért törnek az árbocok? Erôsek vagytok vagy ügyet-
lenek?

– Gyári hibásak. Volt olyan boomom, hogy elsô alka-
lommal eltörött. Tehát elôfordul ilyen is, de azért remél-
jük, hogy nem lesz ilyen probléma. 

– Akkor lutri, hogy kifogsz-e egy jót? 
– Ezeket az alkatrészeket Kínában gyártják. A kínai-

ak kiválasztják maguknak a legjobbakat, majd Franciaor-
szágban a Neil Pryde-nál is válogatnak közülük. A menôk
közvetlenül a francia gyárból kapnak alkatrészeket, a
maradék, ami a boltba kerül, az vagy jó vagy nem. Sok
esetben pedig selejt… 

– Mibôl élsz? Ha akarod, nem írom le.
– A szövetség és a MOB támogat. Ez együt sem sok,

de emellett síoktatóként dolgozom télen, és a szüleim is
segítenek. Rio után viszont elkezdek dolgozni, és amellett
fogok szörfözni. Magyarországon akik az olimpiára ké-
szülnek, szinte mindenkinek van munkája, és amellett
sportolnak. Ez a szörfnél azért nehéz, mert nem tudok
dolgozni és edzeni is, legalábbis nem a vízen, mert ezt itt-
hon nem lehet megvalósítani. 

– Van amit még elmondanál?
– Köszönöm a Magyar Szörf Szövetségnek, a Magyar

Olimpiai Bizottságnak, az egyesületemnek, a Magyar
Szörf Akadémiának a támogatást, illetve személy szerint
Utassy Lorándnak, aki egyengeti az utamat, segíti az
edzéseimet. A támogatásuk nélkül nem lehetnék ott az
olimpián. És természetesen a szüleimnek, akik minden-
ben mögöttem állnak. 
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GÁDORFALV I  ÁRON

– Mondj valamit magadról!
– 39 éves testnevelô tanár, vitorlás szakedzô, szörfedzô

vagyok. Van mindenféle papírom. Feleségem és két leá-
nyom van. 

– Szóval, ez lesz a hatodik! Hogy lehet ezt csinálni? 
– Hát, biztos kell hozzá érzék, kitartás. Az talán még

többet számít, hogy ha valaki nagyon elszánt. Sokan úgy
látják, hogy nekem ez nagyon könnyen megy.

– Hát, még úgy is néz ki. Egy újabb olimpia, akkor
Áron biztos kijut. Miért is ne? 

– Azért nagyon komoly munka áll emögött. Minden
kvalifikáció elôtt nagyon keményen edzek. Persze mi a ke-
mény? Szóval, nem tudom, hogy ki, mit tud elképzelni.
Amikor valaki keményen edz, akkor naponta kétszer al-
szik, a két edzés között is, mert annyira kidôl, annyira el-
fárad, hogy pihennie kell. Nagyon fontos, hogy egy ilyen
felkészülés mellett nyugodt körülmények legyenek, tényleg
semmi másra ne kelljen koncentrálni. A napi két-három
edzés teljesen normális. Szóval ezt így nyomni kell több
hónapon keresztül, akkor talán meglesz az eredménye…

– Harminckilenc éves vagy. Nem érzed a hátrányát?
– Hogy nem vagyok fiatal? Itthon nem, mert itthon

még nincsenek olyan szinten az ellenfelek. Nemzetközi
szinten már hátrány, hogy nekem nagyon sok minden
mással is kell foglalkoznom. Nekem családom van, fele-
lôsséggel tartozom irántuk. A fizikai részét nem érzem
különösebben. Ha jól fel tudok készülni, akkor nem érzek
fizikai hátrányt. Persze, kicsit lassabban regenerálódok,
nem járok már olyan sûrûn versenyekre, sokkal kevesebb
versenyre járok. Más stílusban edzek, más stílusban ké-
szülök fel, de úgy gondolom, hogy elegendô az a teljesít-
mény, amit nyújtani tudok egy versenyen.

– Most akkor elmondhatjuk ugyanazt, mint legutóbb,
London elôtt, hogy a mostani csak egy állomás lesz a kö-
vetkezô olimpiáig? 

– Hát, igen, London elôtt is ugyanezt mondtam.
Megint ez a kérdés… rajtam nem múlik. Szóval érzem
olyan fittnek magam, hogy még tudnám csinálni. De ez
megint anyagi kérdés. A mostani felkészülés is nagyon ne-
hezen jött össze. Már többször úgy gondoltam, hogy ab-
bahagyom, mert ezt így nem lehet tovább csinálni.

– Mi tart ott?
– Talán ez a mókuskerék. Ehhez értek, tudom, hogy ezt

meg fogom csinálni. Nehéz váltani az ismeretlenbe. Nem
kaptam olyan ajánlatot, hogy „gyere, itt van, ennyi pénzt
kapsz havonta, és csináld ez”. Az egész életem és minden
más is a szörf körül forog. Itt van a Szörf Akadémia, mind-
járt kezdôdnek a nyári táborok. Ami egy kis kiegészítésnek
jó. Most úgy állok, hogy ha mindenhonnan jön egy kevés,
akkor nagyjából meglesz, amire szükségem van. Ha el-
mennék valahová dolgozni, akkor mindent fel kéne adni,
amit eddig felépítettem. Nemcsak a karrieremet, a ver-
senyzést, hanem az edzôsködést, a szörf iskolát is abba
kellene hagynom, jóformán mindent, ahol nevem van. Ha
más téren kezdek el bármit is csinálni, a nulláról kezdhet-
ném… Inkább próbálom kihasználni a múltamat. Nem
tudom, mennyiért hagynám itt a Szörf Akadémiát.
Inkább ezt erôltetném, hogy ez tartson el, minthogy egy
másik klubnak kezdjek el dolgozni. Itt mondhatom azt,
hogy fônök vagyok, én irányítom az egészet, ott meg al-
kalmazott lennék, ahol bólogatni kell. 
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– Elég jó neved van…
– Ebben a szakmában igen. Vitorlás és szörf berkek-

ben nem kell magyaráznom ki vagyok. Szélesebb körben
persze más a helyzet, sok embernek magyarázni kell azt is,
hogy mi az a szörf egyáltalán. Vannak olyanok, akik azt
sem tudják, hogy olimpiai sport. De a sportkedvelôk azért
úgy nagyjából ismerik a nevemet.

– A kvalifikáció olyan könnyedén ment, mint ahogy
kívülrôl kinézett?

– Könnyûnek nézett ki? Pedig sokat szenvedtem, na-
gyon kihajtottam magam. Igaz, azt hiszem, sosem rezgett
a léc. Ománban szerencsére már az elejétôl nagyon jól
ment a versenyzés. 

– Az az öt kiló, amit leadtál, az nem vészes?
– Nem, az jó volt, ilyenkor mindig sokkal gyorsabb-

nak, frissebbnek érzem magam, amikor nincsen rajtam
annyi súly. Igazából megint ugyanebben a cipôben járok,
megint fogyasztok. Rióra kis szelet mondanak. Mivel a
többiekhez képest kisebb és könnyebb vagyok,  azzal tu-
dok esetleg plusz elônyre szert tenni, hogy extrém könnyû
vagyok, és ha bejön, akkor jó lóra tettem.

– Londonban nagyon pechesen szerepeltél. Most jobb-
ra számítasz?

– Az elsô három futam valószínûleg az árboc miatt
ment el. Az elsôn rosszul is mentem. Másnap aztán el is
törtem, az egy elég rossz darab lehetett. Utána viszont hoz-
tam az eredményeket. Tízben voltam talán kétszer: egy al-
kalommal hetedik, egyszer harmadik. Szóval voltak jó futa-
maim a jó árboccal. Ha az az elsô három futamom is jól si-
kerül, akkor jó eséllyel ott lettem volna a tizenötödik hely
környékén. 

– Rióban mit vársz magadtól? A londoni eredményed
szeretnéd felülmúlni?

– Igen, de most nem annyira jó a felkészülésem. Az
olimpia helyszínén sem voltam még soha. Csak közvetle-
nül az olimpia elôtt megyünk ki. Ez lesz az elsô olimpiám,
hogy nem ismerem a helyszínt. Ez hátrány. 

– Legalább lesznek rendes adataitok? Azt mondják
baromira trükkös az öbölben az áramlás.

– Nekünk fôleg az öbölben lesznek a futamaink, egy
napon megyünk a nyílt vízre. Nincsenek adataink. A Ke-
lóék (Kelemen Tamás – a szerk.) voltak kint, ô ígérte, hogy
elmondja, amit lát. Megpróbálunk érdeklôdni, kérdés,
hogy ki osztja meg az információkat egyáltalán. Én nem
nagyon hiszek különben ezekben, úgyis a pillanatnyi szi-
tuációtól függ az áramlás. A fô tendenciákat azért meg
kell kérdezni, jó ha az ember tisztában van vele. Áramlást
pedig tudunk mérni. 

– Azt mondják, hogy Rióban félni kell a víztôl!
– Azt hallom én is. Meg a szúnyogtól, az emberektôl,

mindentôl… Ne menjünk ki a faluból, mert akkor kirabol-
nak. Semmit nem szabad csinálni. Be leszünk zárva. A
vízbe ne menjünk… Hát, ijesztgetnek mindennel. Be is ol-
tottak, remélem, hogy nem lesz baj belôle. Sokan megbe-
tegedtek az elôolimpián is, kórházba kerültek emiatt. Ez
egy valós veszély, de bízunk benne, hogy nem lesz na-
gyobb baj. Az orvosi stáb dolga, hogy készítsék fel a szer-
vezetemet, hogy bírjam.

– Mi a realitás? Harminchatan lesztek, hol kell végez-
ned? Húszon belül? Tízen belül? 

– Hát, hogy ha húszon belül végzek, én elégedett le-
szek. A vb után merész voltam, és nyilatkoztam olyano-
kat, hogy majd tízben, meg hogy pontszerzô, esetleg
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dobogó… Akkor még bíztam benne. Most már nem bí-
zom. Már látom, hogy nem kaptunk több pénzt, nincs
több lehetôségem. Látom a felkészülésemet, ennek alap-
ján azt mondom, hogy csoda, ha a húszban leszek. 

– Az elmúlt hét hónap alatt, mióta megszerezted a
kvótát, ha lett volna a pénzed a felkészülésre az jelentôs
differenciát jelentene? 

– Hogyne. Akkor tartanám, hogy pontszerzô lehetnék.
Most már nem. Az egész életem máshogy alakulna. Ah-
hoz, hogy csak ezzel tudjak foglalkozni, a feleségemnek
nem szabadna dolgoznia. Én sokszor a gyerekekre vigyá-
zok, amikor betegek, a feleségem megy dolgozni, nekem
kell otthon maradni. Nem tudok elmenni hosszabb idôre.
Egy komoly felkészüléshez nem utazgatni kéne, hanem
oda kellene költözni egy olyan helyszínre, ahol kôkemé-
nyen lehet edzeni. Ahhoz az kell, hogy a családom is ott
legyen, mert nélkülük nem mennék el több hónapra. Szó-
val merôben más dimenziókban kellene gondolkodni. 

– Egy nulla kellene a ceh végére…
– Hát, legalább. Ha megnézzük a vitorlázókat, nem

egy nullát, hanem még hárommal is be kellene szorozni.
Én hárommillióból készülök, jó, legyen egy nulla, az tíz-
szeres, azaz harminc. Akkor rendben lenne a dolog, ôszin-
tén beszélhetnék pontszerzésrôl. 

– Ebben a hárommillióban benne van a szövetségi és
az állami támogatás is? 

– Igen. Szerintem nagyjából ennyi. 
– Hát, ha nem tragikus lenne, mondanám, vicces. 
– Azért mondom, hogy ha tényleg ilyen pontszerzô

esélyesnek szeretnének engem látni, akkor merôben más
dimenzióban kellene gondolkodni. 

– És miért ne szeretnének a pontszerzôk között látni? 
– Nyilván szeretnének… Nem csak engem, hanem

mindenkit. A szövetségi szinten nem hiszem, hogy elô
tudják teremteni ezt az összeget. Ugyanakkor MOB és ál-
lami szinten nem lenne probléma ezt megoldani. De el-
képzelhetô, hogy nem hisznek bennem. 

– És mi a magyar szörf a jövôje?
– Bizakodónak kell lenni. Mindenképpen fejlôdés látha-

tó, ha nem is nagyon gyors, de fejlôdik a sportág. Évrôl év-
re egyre több a fiatal, és az eredmények is egyre jobbak. Ez
a generáció még nem érett be, két nagyon tehetséges gye-
rek is komolyan készül, de ôk még nem az a korosztály, akik
ma kiemelkedô eredményt elérhetnek el. Nekik kell még
pár év, de korosztályában Geiger Richárd hetedik lett a vb-
n. Szerintem az ô generációja lehet jó. Nikl Andris és Sán-
ta Bence az utánam következô generáció, ôk példaképek le-
hetnek az utánuk következôknek, ôket kell a Ricsiéknek
megverni. Négy év múlva felnônek, és akkor együtt fognak
csatázni. Szerintem Tokióban Ricsiéknek még nincs esé-
lyük. Az Andriséknak pedig nem is ellenem kell versenyez-
zenek, nem tudnak kvótát futni, nagyon messze vannak a
szinttôl. A nôi mezônyben nem lesz gond, mert ott keve-
sebb az induló. A fiúknál viszont sokkal keményebb. 

– Valamit még?
– Feltétlenül el kell mondanom, hogy köszönöm az

egyesületemnek, a Szörf Akadémiának a segítségüket; a
Magyar Szörf Szövegségnek, akik megpróbálnak kiemel-
ten támogatni engem a szûkös keretekbôl; a Magyar
Olimpiai Bizottságnak, ahonnan a legtöbb pénzt kapom.
És természetesen mindenkinek, akik az elmúlt évek során
támogatott. Jelenleg csak egyetlen szponzorom van, az
O’Neill.  
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Érdi Mári és Gary Jobson
Fotó: Daniel Smith – World Sailing Media
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Érdi Mári Lausanne-ban megtapasztalhatta milyen is sztárnak lenni... 

L á s z l ó  T i b o r,  f o t ó :  D a n i e l  S m i t h  –  Wo r l d  S a i l i n g  M e d i a

ÉRDI MÁRI DÍSZVENDÉG A WORD SAILING GÁLAVACSORÁJÁN

H I H E T E T L E N  T Ö R T É N E T  
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Az emberek legfeljebb a hollywoodi filmekbôl tudják mi-
lyen lehet világszárnak lenni. Azt viszont még abból sem,
hogy a névtelenségbôl egyik napról a másikra milyen le-
het a siker ízét megérezni. Ezt tényleg csak azok tudhat-
ják, akik átélték ezt. Érdi Márinak ez is megadatott. Igaz
a sikert nem napok alatt érte el, hanem évek kemény
munkájával, de a sportban mindenképp rendkívül rövid
idô alatt. Ahhoz, hogy ô legyen egy Nemzetközi Vitorlás
Szövetség rendezvény sztárvendége, nem csak a sportsi-
kerei kellettek, hanem a személysége, intelligenciája,
sportszeretete, fair magatartása, kitartó munkája és sze-
rénysége. 

A történteket nyilván maga sem gondolta. Hasonló
tényleg csak az amerikai – kicsit giccses – filmekben szo-
kott elôfôrdulni. 

De mi is történt május 7-én Lausanne-ban? Itt – a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság otthonában – tartotta a
Nemzetközi Vitorlás Szövetség a szokásos évközi konfe-
renciáját, ahol a vezetô tisztségviselôk arra is idôt szántak,
hogy visszatekintsenek az elmúlt év sikereire, és egy ilyen
ikonikus helyszínen méltatták azokat, akik példaértékû
sikereket értek el sportpályafutásuk során. A World Sai-
ling gálavacsoráján Érdi Mári díszvendég volt, az egyik –
vagy inkább a – fôszereplô. 

A szervezet azzal indokolta a meghívást, hogy jelenleg
Érdi Mária, a 18 éves magyar vitorlázó testesíti meg leg-
inkább a sportágban azt a teljes elkötelezettséggel és ered-
ményességgel végzett kemény munkát, amely szükséges
ahhoz, hogy valaki a vitorlázás élvonalába kerülhessen.
Mári, a négyszeres ifjúsági világbajnok idén hatalmasat lé-
pett elôre a felnôtt mezônyben, amikor a Trofeo Princesa
Sofia versenyen indulási jogot szerzett a 2016-os riói olim-
piai játékokra.

Mári így emlékszik az esemény külsôségeire: – Az
Olimpiai Múzeumban rendezett gálavacsorán nagy meg-
tiszteltetésként a vacsora fô asztalának fô helyére ültettek.
Jobb oldalamon ôfelsége II. Constantine, Görögország
királya; bal oldalamon pedig Carlo Croce, a Nemzetközi
Vitorlás Szövetség elnöke foglalt helyet. Az asztalunknál
ült II. Constantine király felesége, Anne-Marie dán her-
cegnô, a jelenlegi dán királynô, II. Margrethe testvére;
továbbá David Tillett, az athéni, pekingi és londoni olim-
pia, a 33. és 34. America’s Cup bírói bizottságának elnö-
ke, és természetesen, a kerekasztalnál velem szemben
édesapám.

Érdi Márival Gary Jobson – kétszeres America’s Cup
gyôztes vitorlázó (1977 és 1980), WS alelnök – a méltó-
ságok, a világszervezet tisztségviselôi, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság tagjai és a meghívott kiváló vitorlázók
elôtt készített interjút. Ennek témája a Nemzetközi Vitor-
lás Szövetség által szervezett Youth Worlds Emerging
Nations Program, és az, hogy a program miben segítette
ôt több ifjúsági világ- és Európa-bajnoki címet szerezni,
valamint a 2016-os riói olimpiára kijutni. Illetve méltatta
az eredményeit, és bemutatta ôt a jeles publikumnak. 

Az alábbiakban egy-egy részletet emeltünk ki a bô ne-
gyedórás  interjúból.

– Amikor elkezdtem versenyezni, nem is igazán tud-
tam, kik a világ legsikeresebb vitorlázói, de láttam, hogy
a magyar sportolók milyen jól szerepelnek nemzetközi
szinten is, és én ugyanezt akartam. 

– Elôször hazai, majd nemzetközi versenyeken vet-
tem részt, a korosztályos versenyeken egyre jobb eredmé-

Carlo Croce, a Nemzetközi Vitorlás Szövetség elnöke

Érdi Mári

Érdi Mári Gary Jobsonnal, a Nemzetközi Vitorlás Szövetség alelnökével
II. Constantine, Érdi Mári és Carlo Croce
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nyeket értem el, most pedig – szinte hihetetlen – az olim-
piára készülök. Egyszerûen imádom ezt a sportot! 

– Nagyon jó, hogy mostanában már mindig a legjob-
bakkal versenyezhetek, mert így folyamatosan próbálok
tanulni tôlük. Ha valamilyikük elôtt vagyok egy-egy verse-
nyen, az számomra meglehetôsen nagy nyomást jelent, és
én nem akarok veszíteni. Ha valakit megverek egy futam-
ban, elmondhatom, hogy egy olimpikont sikerült meg-
elôznöm.

– Amíg meg nem szereztem az olimpiai kvalifikációt,
az élvonalban lévô versenyzôk közül nem igazán szólt hoz-
zám senki. A kvalifikációs verseny végén viszont páran
odajöttek hozzám és gratuláltak. Most már azért szóba
állnak velem… – mesélte Mári egy mosoly kíséretében.

– A vitorlázásban a legfontosabb, hogy soha ne ve-
szítsd el a koncentrációdat. Az ifjúsági mezônyben még
belefért pár hiba, és akkor is a dobogón végezhettél egy
versenyen. A felnôtt mezônyben viszont, ha egyet hibázol
máris húsz helyet esel vissza. A lényeg az összpontosítás,
és ez nem csak a vízen töltött órákra vonatkozik!

Az interjúból az is kiderült: Érdi Mári szorgalmas,
szerény és elszánt. Egyetlen cél vezérli, elérni a legmaga-
sabb szintet a vitorlázásban, ami az olimpiai aranyérmet
jelenti. Tisztában van vele, hogy ez nem lesz egyszerû fel-
adat, de – mint ahogy eddig is – mindent elkövet, hogy a
célja valóra váljon. 

A World Sailing filmes stábja tavaly nyáron Balatonfü-
reden végig követte Mári egy napját, és az errôl készült
videót is levetítették Lausanne-ban, amelybôl bepillantást
nyerhettek a nézôk a magyar vitorlázó mindennapjaiba.

Mári a weboldalán – a vacsora kapcsán írt beszámoló-
jában – kiemeli: „Semmiképpen sem szeretném kihagyni
azt a fontos tényt, hogy a dán hercegnô megdicsérte a ru-
hámat és cipômet. Nagyon tetszettek neki!” 

A következôket is itt olvashatjuk. „Nagyon élveztem a
beszélgetést, úgy éreztem a közönség is jól szórakozott,
erre következtettem a sok nevetésbôl és tapsból.

„A vacsora után még lehetôségem nyílt beszélgetni a
világ vitorlázásának jeles képviselôivel, és több kedves
meghívást kaptam, például Ausztráliába.”

.„Az esemény alatt két fontos dolog erôsödött meg
bennem: – Az igazán sikeres, világklasszis sportolók a
legszerényebb emberek a világon. 

– A fiatal vitorlázók képzésének fontos részét kellene
képezze, hogy megismerjék nagy elôdeiket, a vitorlássport
igazi nagyjait. Ez segítene abban, hogy jobban értékeljük,
amit csinálunk, és amit a sporttól kapunk.”

Mit lehet mindehhez hozzátenni? Drukkolunk, hogy
sikerüljön az álmait megvalósítani. 

Youth Worlds Emerging Nations Program
A nemzetközi vitorlás szervezet 2015 februárjában hir-
dette meg a Youth Worlds Emerging Nations programot
(ENP), azaz az Ifjúsági Vitorlázás Feltörekvô Nemzedé-
keiért programot, hogy segítse az ifjú tehetségeket és
edzôiket tudásuk gyarapításában, és edzésprogramjuk
továbbfejlesztésében, amelyekbôl hazájukban, a jövô
generációi is sokat profitálhatnak majd. 
Érdi Mári tavaly Balatonfüreden, az egyik elsô európai
ENP képzésen, külön edzési programban is részt vehetett
a World Sailing által kijelölt szakembereinek közremûkö-
désével. 

Fotó: Lichtenberger Attila

Fotó: Lichtenberger Attila
Fotó: Christophe Launay
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Földvár–Keszthely túraverseny, ’50-es évek
Fotó: Dr. Szénásy József
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A háború után, az 1946-tól, 22 éven át megrendezett verseny sikeres volt. Egy idô múltán azonban mégis kikerült a
versenynaptárból. Ennek oka feltehetôen akkor is a pénz, azaz inkább annak hiánya lehetett, így a regatta feledésbe
merült. Legalábbis egy idôre, mert 1982-tôl ismét versenyeznek hajók ezen a távon, a TVSK Kupa keretében.

S z e k e r e s  L á s z l ó  

T V S K  K U P A  E L Ô Z M É N Y E K

1 9 4 6 – 1 9 8 2
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FÖLDVÁR–KESZTHELY,
1946–1968

Elôzmények – ha jól utánanézünk a dolognak – azért ál-
talában vannak… A háború után újraéledô magyar vitor-
lássport versenyzôi között nagyon hamar népszerû és lá-
togatott lett a Földvár–Keszthely túraverseny. Az elsôt
1946. július 10-én rendezték, az utolsóra pedig 1968-ban
került sor. 

1948-tól kishajók is indulhattak. A Földvár–Keszthely
túraverseny kiírásának egyik célja volt, hogy minél több kis-
hajó menjen le Keszthelyre a július 10–11-re meghirdetett
centenáriumi vitorlásversenyre, miután a Sporthivatal kí-
vánsága szerint, 1848 emlékére minden sportágban ren-
deztek a százéves évforduló alkalmából versenyeket! Így
történt azután, hogy az akkori viszonyoknak megfelelôen
sok kishajó is összegyûlt a földvári rajtnál, mégpedig három
snipe, öt olimpiajolle, közel harminc kalóz és természetesen
a nagyhajók.

Arról, hogy miért nem folytatódott a sorozat nincs
tudomásunk. Mindenesetre tény, hogy ez a regatta te-
kinthetô a Kékszalag után a mai napig legnépszerûbb tú-
raverseny, a TVSK Kupa – ma Pünkösdi Regatta – elôz-
ményének.

TVSK  KUPA  

A Vitorlázás 1972. augusztusi számában, „Legyen vagy ne
legyen?” címmel, Sárközy Lóránt pendítette meg a húrt,
sokak vágyának hangot adva, miszerint jó lenne a régi
szép Földvár–Keszthely túraversenyt újra a versenyprog-
ramba iktatni! 

Azután tíz év csend következett…

1982 :  I SMÉT  
FÖLDVÁR–KESZTHELY

Sárközy Lóránt írásának visszhangjaként a hozzászólók ál-
talában helyeselték a leírtakat, támogatták az elképzelést.
Ugyanakkor sokan mások viszont kétkedésüknek adtak
hangot annak kapcsán, hogy egyáltalán szabad-e egy ilyen
versenyt megrendezni… Az akkoriban kétévente sorra ke-
rülô Kékszalag nimbuszát féltették, mondván, hogy hosz-
szú távú versenybôl ne legyen több, az maradjon a tóke-
rülô privilégiuma. Ez az érv teljességgel érthetetlen… Ami
a verseny hosszát illeti, a kettô nehezen összemérhetô, a
Balatonföldvár–Keszthely távolság kevesebb, mint a har-
mada a Kékszalag távjának.

Mások a nehézségekre hivatkozva vetették volna el az
ötletet: Keszthely messze van, nincs hol kikötni, mi lesz,
ha jön egy vihar, hosszú a versenytáv és így tovább… 

Többek között a népszerû és eredményes nagyhajós,
Pempô (Szabó Imre) is hozzászólt a kérdéshez, és az ô vé-
leményére érdemes volt odafigyelni. A következôket
mondta: „Igaz, Keszthely messze van. De a hegymászás
sem merül ki abban, hogy valaki felsétál a Gellért hegyre,
vannak akik a Himalájára mennek. És azért valljuk meg,
a Földvár–Keszthely regatta nem a Himalája meghódítá-
sával mérhetô, talán legfeljebb a János-hegyével… Én a
magam részérôl pedig nagyon szeretek a Balaton nyuga-
ti medencéjében vitorlázni, ezért is örülnék ennek a ver-
senynek.”

Kalózok a Földvár–Keszthely túraversenyen

A Rabonbán az ’50-es években a Földvár–Keszthely versenyen

A Földvár–Keszthely túraverseny mezônye Badacsonynál, 1960
Pempô, azaz Szabó Imre



Dolphin hajók gyártása � Használt hajók adás-vétele � Yanmar dízelmotorok forgalmazása!
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S C H Ä F E R  D 3 8  –  A  J Ö V Ô  H A J Ó J A ,  M A …
A húszéves Schäfer Yacht kft. bemutatja a Dolphin sorozat legújabb, egyben a
legnagyobb és legmodernebb, 38 láb hosszú túra-, illetve sporthajóját. 
A hajó két változatban készül. A Comfort Line verzió a kényelmet és az egyszerû
kezelhetôséget szolgálva a túrázók igényei szerint épül, a kompromisszummen-
tes Racing Cruiser pedig a versenyzôk elképzeléseit valósítja meg.
A hajó felszerelése és berendezései nagymértékben a vevôk igénye szerint – közö-
sen a tervezôvel – készülhet.
„Egy olyan manufaktúra, mint a Schäfer Yacht akkor tud versenyképes maradni,
ha a szériagyártóknál jobb hajót épít. A D38-as minden tekintetben állja a ver-
senyt. A hajó követi a divatot, de sikerült eltalálnia egy olyan formát, ami évek
múlva is tetszeni fog. A hagyományos vagy centrál-cockpit kivitel nagy szabadsá-
got biztosít a belsô tér elrendezésében is. A hajóban kényelmesen elfér a nagy sza-
lon mellett két achter- és egy orrkabin is. A berendezés nagymértékben variálható,
sôt, újratervezhetô. A felépítmény sportos, de a túravitorlázást is jól támogatja.”

Litkey Farkas

Techn ika i  adatok
Comfort / Racing

Hossz (m): 11,50 
Szélesség (m): 3,50 
Árboc magasság a víztôl (m): 15,67 / 16,67
Merülés (m): 1,75 / 1,90
Nagyvitorla (m2): 47 / 52 
Génua (m2): 37 / 42
Gennaker (m2): 140 / 173
Tömeg (kg): 6200
Kiel tömege (kg): 2700
Víztartály (l): 100–350 
Üzemanyagtartály (l): 55–150 
Motor (LE): Yanmar, 32/40 
CE minôsítés: B kategória

C O M F O R T  L I N E R A C I N G  C R U I S E R
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A  hajó  terveiA  hajó  tervei
Következôkben a hajó tervezôinek, a Flaar mérnökeinek legújabb,
37 lábas koncepcióját mutatjuk be.

A hajó tervezôi – Déry Attila és dr. Mezey Zoltán – sikeres projek-
tekkel (jelenleg a legjobb 8 m Open, a Flaar 26RR mellett, Flaar
18, Flaar 20, Flaar 26, Carbon 10 m, Fa Nándor-féle IMOCA 60-
as stb.) a hátuk mögött kezdtek a feladathoz. 

A  projektA  projekt
A szabályok lehetôvé teszik, hogy nyílt legyen a Kékszalag, azaz
katamaránnal és trimaránnal is lehet indulni. Ezért rendkívül fon-
tos, hogy az egytestûek versenye a továbbiakban is kiemelten le-
gyen kezelve, mind sportszakmai, mind sajtó- és média-megjelenés
szempontjai szerint. Ennek megfelelôen a több- és az egytestû ha-
jókat is díjazza a Magyar Vitorlás Szövetség. 

A hajó tervezése során a fentieket figyelembe véve jártunk el, de
Európa többi nagy tókerülô versenyeinek – Gorla, Centomiglia,
Rund Um, Bol d’Or – kiírásait is tanulmányoztuk, így a hajó az ot-
tani elôírásoknak is megfelel. 

A  hajóA  hajó
Ma egy 11–12 méteres versenyhajó az ideális választás a Balaton-
ra. Elméletileg gyorsabb lenne egy még nagyobb, de – ha az anya-
giaktól el is tekinthetnénk – a tó adottsága (vízszint) ezt a méretet
teszi lehetôvé, mert a nagyobbak egyúttal a lehetségesnél mélyebb
merülésûek. 

FFllaaaarr  3377  ppaarraamméétteerreeiiFFllaaaarr  3377  ppaarraamméétteerreeii
A hajó anyaga: karbon-epoxi 
Szerkezet, technológia: szendvics, vákuuminfúzió
Hajóhossz (m): 11,28 
Teljes hajóhossz (m): 14,70
Vízvonalhossz (m): 11,20
Legnagyobb szélesség (m): 3,32
Merülés (m): 1,60–2,20
Árboc magasság a dsecktôl (m): 16,70
Maximális vitorlafelület cirkáláskor (m2): 158
Maximális vitorlafelület bôszélben (m2): 256
Tömeg/DSS-el (kg): 2280/1980
Ebbôl ballaszt tömeg/DSS-el (kg): 1340/1040
Vízballaszt tartály egy oldalon (l): 460

További információ: +3620 9353 764, +3670 2581 035

Tavi  versenyhajóTavi  versenyhajó



37

A TVSK már a ’70-es évek vége felé a nyugati meden-
ce felé vette volna az irányt. Különösen a fonyódiak szor-
galmazták, hogy legyen végre egy olyan verseny, aminek a
végén nem vár rájuk hosszú utazás a honi kikötôbe! Így
született meg a TVSK Kupa gondolata, amelyet  1978 és
1981 között a nyugati medencében, de rövidebb távon fu-
tottak. 

A Földvár–Keszthely versennyel kapcsolatban azon-
ban a vitán kívül, tíz évig érdemben semmi sem történt.
Ez azért így nem igaz: hogy pontos legyek a kilencedik év-
ben egy feljegyzés került a TVSK-elnökség asztalára,
amelyben a versenyszakosztály vezetôje, Haffner István
terjesztette elô elképzelését. Véleménye szerint fel kelle-
ne – és fel is lehetne – újítani a hagyományos Föld-
vár–Keszthely túraversenyt. 

Milyen szerencse, hogy nem a kétkedôk, hanem a klub
elnöksége, név szerint: Pálos István, Dr. Schmalz József,
Nógrádi Gyula, Martin János, Csenki István döntöttek az
elôterjesztésrôl. Néhány kérdés és egy rövid vitát követô-
en, végül ellenvetés nélkül fogadta el a grémium a javas-
latot. 

Így Haffner nekiláthatott a szervezésnek, majd ennek
kapcsán, a következô évben lelkes segítôre talált Gáll Éva
személyében, aki nagyon sokat tett a verseny késôbbi si-
keréért. 

Az akkori keszthelyi TVSK-telep tagsága és vezetôsége
– Fi Jánossal az élen – ugyancsak támogatta az ötletet, így
aztán tényleg mindenki összefogott. A keszthelyiek szál-
lást biztosítottak a rendezôknek, és vállalták a rendezôha-
jó kivilágítását is. 

Az elsô versenyt Gáll Éva és Demjén Alajos rendezte.
A következô évek kis létszámú rendezôi stábjából még
Beöthy Zsigát és feleségét, valamint Bagossy Máriát min-
denképpen meg kell említeni, ôk egészen a halálukig dol-
goztak ezért a versenyért. 

Mivel a Mahart-járatok csak június közepétôl indul-
tak, május utolsó hétvégéjén került sor a TVSK Földvár–
Keszthely túraversenyre, mert így a keszthelyi kikötô hasz-
nálata is lehetôvé vált. 

A Keszthelyi Vízirendôrség is segítette a rendezvény
szervezôinek dolgát, sôt, a saját kikötôhelyüket is felaján-
lották. 

Úgy látszik a távolság azért sokakat elrettentett a
keszthelyig történô versenyzéstôl, mert az elsô alkalom-
mal mindössze 38 induló volt. Ettôl függetlenül, minden
jól alakult, csak az égiekkel nem sikerült egyeztetni, így az-
tán – szél híján – a rajt után 12 órával futott be az abszo-
lút gyôztes Kishamis, dr. Pásztó Péterrel a kormánynál. A
22 óráig tartó limitidôn belül csak 12 hajó érkezett meg
Keszthelyre. 

Az idôk során azonban a verseny egyre népszerûbbé
vált, hamarosan száz hajónál több állt rajthoz, a kilencve-
nes évek óta – természetesen a Kékszalagot nem számít-
va – a legnagyobb mezôny ezen a versenyen indul. Az ez-
redfordulót követôen az induló hajók száma meghaladta
a kétszázat. A rekordot 2009-ben jegyezhettük, ekkor 282
hajón, több mint 1200 versenyzô számára jelentett vonzó
programot a Pünkösdi Regatta. 

Az utóbbi években rendszerint kétszáz hajónál többet
számlálhatunk a rajtnál.  

A versenyt eleinte TVSK Kupának, egy idôben Data-
ware Kupának, manapság pedig Pünkösdi Regattának ne-
vezik.

Haffner István

Gáll Éva, az elsô TVSK Kupa rendezôje

A nagyhajókat – a biztonság miatt – a kishajók után indították
Az elsô »újkori« gyôztes, a Kishamis



Lisa
Fotó: Kollmann András

L á s z l ó  T i b o r,  K o l l m a n n  A n d r á s

H E L Y  H A N S E N  –  P Ü N K Ö S D I  R E G A T T A ,  2 0 1 6

K E S Z T H E L Y  Ú J R A  M E G T E L T
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PÜNKÖSDI  REGATTA  –  2016

A meteorológia nem sok jóval biztatott a háromnapos
ünnep alkalmával. Az elôrejelzés megbízhatónak bizo-
nyult: esett, hideg volt, idônként viharos szél fújt. Különö-
sen a szabadtéri programot tervezôk gondolkodhattak el
azon, hogy inkább otthon, egy jól fûtött szobában töltsék
a hosszú hétvégét. Nem csak a szokatlanul hideg, hanem
az esô se tette kívánatossá a pünkösdi vitorlás programot. 

Az utóbbi évek legkisebb mezônye, 190 hajó érkezett
május 15-én a Pünkösdi Regatta – Helly Hansen Nagydíj
balatonföldvári rajtjához. A fentiek ismeretében azonban
azt hiszem ez érthetô. 

A tízórás rajt idején moderált szél fújt, úgy 14–15 cso-
mós, ami késôbb idônként frissült, majd hosszabb rövi-
debb idôre alábbhagyott. 

Keszthelyre elsônek 13 óra 12 perc 4 másodperckor
egy Extreme 40-es érkezett, a Team Q, Rauschenberger
Miklós kormányzásával. Elônye a célban negyven másod-
perc volt a második Extreme Sailing Team – Kaiser Kris-
tóf – elôtt. Harmadik, a szintén katamaránnal versenyzô
RSM DTM csapata, Vándor Róbert vezérletével. 

Több, mint egy órát kapott a katamaránoktól a legjobb
egytestû hajó, a Raffica, Király Zsolt és csapata. 

A jó szélnek köszönhetôen, kevesen adták fel a ver-
senyt, 172 hajó érte el a keszthelyi célt. 

Másnap már nem fogadta kegyeibe a versenyzôket az
idôjárás. A szél idônként nem csak erôs volt, hanem dur-
ván pöffös is. A hideg esôs idôben sokan – érthetô módon
– nem is vállalták a vasárnapi futamot, de semmit sem ve-
szítettek, ugyanis több rendezôi hiba miatt a futamot
végül érvénytelenítették. 

A harmadik napon, a rajt idejére a szél mérséklôdött.
Kicsit túlzottan is, mert a Keszthelyi-öbölben csak apró
foltokban, éppen hogy fújdogált. Lassan araszoltak a ha-
jók keleti irányba, a jó választásnak végül a györöki csü-
csök bizonyult, mert még Szigligetnél sem járt a mezôny
eleje, amikor megérkezett az északi szél. Így hamar meg-
érkezett az elsô hajó, az Extreme Sailing Team – Kaiser
Kristóf – az ábrahámhegyi befutóba. A versenyben töltött
idejük: 1 óra 19 perc 15 másodperc, ezzel alaposan vissza-
vágtak Rauschenbergeréknek (Team Q) az elsô napi vere-
ségért, két perccel voltak gyorsabbak… Ismét a harmadik
helyen végzett Vándor Róbert és csapata az RSM DTM
fedélzetén. (Már amennyiben van fedélzete egy katama-
ránnak… – a szerk.) 

Az egytestû hajók között ismét a Raffica – Király Zsolt
– volt a leggyorsabb, de ez is negyedóra hátrányt jelentett
a gyôzteshez képest. A következô egytestû, a Lisa – Büki
Gábor – pedig majd’ további negyedórával késôbb futott
célba. Mentségükre szolgáljon, hogy az átalakított és le-
könnyített hajójukkal ez volt az elsô versenyük, tanulniuk
kell még a technikát. 

A valóban hagyományos hajók versenyében a Lillafü-
red – Detre Szabolcs – bizonyult a legjobbnak, megelôz-
ve a Siroccót – Cittel Lajos –, valamint a Pannóniát – Jor-
dán Balázs. 

Utánuk egy kis nyolcméteres hajó, a Nelson – Varga
Lajos – következett, aki öt perccel a Lillafüred után érte
el a célvonalat. 

Az utolsó érvényes befutó három és fél óra vitorlázás
után látta meg a célvonalat. Gyakorlatilag kétszer annyi
idôt töltöttek versenyben, mint az Extreme Sailing Team.
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PÜNKÖSDI  A  L I SA  FEDÉLZETÉN 

A hajó télen és tavasszal egy alapos felújításon esett át,
úgy, hogy a csapat és a South Coast Composites munka-
társai a Pünkösdi Regatta elôtti utolsó napokban komoly
versenyfutásban voltak az idôvel. Pénteken délutánra ösz-
szeállt a hajó annyira, hogy vontán a keszthelyi bázisról el-
jutottunk  a földvári kikötôbe a kislánnyal. Este a daru
alatt még kaptak a korlátlábak egy kis erôsítést. 

Elsô nap

Szombat reggel nagy az izgalom, látni a csapattagokon,
hogy elszántak, és alig várják, hogy végre a sok munka
után idén elôször felhúzhassuk a vitorlákat. 

A szél 13–17 csomós nyugati. Kettes reff és fock a re-
cept. A rajt után tisztán látszik, hogy a Raffica gyorsabb,
de mi sokkal élesebben tudunk cirkálni. 

Révfülöp magasságáig összeállt a rendszer, megjött a
tempó, a csapattagok is megtalálták a helyüket (jönnek az
információk: pöffök, ellenfelek, pörgések, hullámok), és
növelhetjük a nagyvitorla felületét. 

Fenyvesnél egy pillanatra forduló közben érintettük a
mederfeneket, de nincs baj megyünk tovább. Egyszer csak
egy nagy durranás, szétrobbant a backstag egyik csigája.
A srácok profik ezért pár perc alatt kötéllel pótolták a
csigát ami ugyan így nem volt állítható, de folytathattuk a
kreuzolást Keszthely felé. Pár apróbb technikai probléma
ugyan még hátráltatott minket az út során, de hát számí-
tottunk erre, mert egy frissen veretezett hajóval – ami
még nem kapott terhelést – ez benne van a pakliban. 

A kötelezôt teljesítettük, egyben hazahoztuk a hajót és
az egytestûek közt másodikként értünk célba.

Második nap

A forgolódó 10–26 csomós szélben nem kockáztattunk, a
hajó megóvása érdekében parton maradt a csapat, ami ké-
sôbb jó döntésnek bizonyult, miután a versenyrendezôség
érvénytelenítette az aznapi futamot.

Harmadik nap

Pünkösd hétfôn a kikötôbe érve éreztük, hogy igen, vég-
re ez az a szél, amire az egész téli felújítás és súlycsökken-
tést alapoztuk. Csak néhány csík látszik az öböl vízén. 

A rajt után a két X40-es katamarán és a Raffica élesen
vitorláztak a déli part fele , míg a GC32-es és mi inkább
mélységért araszolunk lefelé. 

Letelt a három perc a rajt után, végre bevethetjük az
új csodafegyverünket a nagy gennakert. Szemmel látható-
an tudja azt, amit vártunk tôle. Mélyre jobb tempóval tu-
dunk menni mint a többiek élesen. Szépen lassan lehagy-
tuk a GC-t a Raffit és az egyik X40-est, és abszolút má-
sodik helyen vitorláztunk ki a keszthelyi öbölbôl. Látszott
azonban, hogy a pünkösdi királyság már csak pár száz
méterig tart, mert meg fog jönni az északi szél a sziglige-
ti öbölben. Jó ütemben lehúztuk a gennakert és alap vitor-
lázattal, 11–12 csomós sebességgel romboltunk az ábra-
hámhegyi befutó irányába. 

Ismét második hely jutott egytestûben, de a kisszeles
sebességünk bizakodásra adhat okot a szezonra nézve.

Tanulságos jó verseny volt! Köszönöm a csapatnak és
mindenkinek aki hozzátette a magáét az eredményes sze-
replésünkhöz!

Büki Gábor
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A Lisa 1997-ben került vízre az olaszországi Garda tavon. Patucelli mester építette karbonból. 1981-ben ô készítette
fából a Pleasure-t, 1992-ben már karbonból a Rafficát, 2000-ben a Principessát, hogy csak a legismertebb hajóit em-
lítsük. 

L i t k e y  F a r k a s ,  S z e k e r e s  L á s z l ó ,  f o t ó :  S z e i l e r  G á b o r

A  K É K S Z A L A G  H A J Ó J A

A  L I S A
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A Lisa nem libera. A Gardán az osztályba nem sorolható
hajókat elônyszám nélkül versenyeztetik. Technikai para-
méterek alapján sorolják ôket kategóriákba. Amikor a Lisa
épült, a Crociera 0 osztály elôírásait vették figyelembe, és
annak a maximális lehetôségeit kihasználva tervezték meg.
Akkoriban még nem engedték a karbonárbocot, kötelezô
volt a beépített motor, a négy fekhely és a kétsoros korlát.
A trapézolás tiltott volt. Azóta már lehet karbonárboc, és
a motor sem kötelezô. Az alumínium árboc maradt, lecse-
rélése nem volt indokolt. A liberák után a legjobb nem tra-
pézos hajónak számított. Igazi ellenfele volt a Bravissima,
ami kilenc és fél méteres. Talán jobb terv alapján készült,
mint a Lisa. A Gardán biztosan. Sokkal jobban cirkál a
nagy hullámokban. A két nagy verseny közül a Gorlán
rendszeresen megverte a Lisát, a Centomiglián azonban
nem bírt vele. A Gorla fél táv, Bogliacóból kell északra vi-
torlázni, majd vissza. Idôjárástól függôen végig északi szél-
ben vagy egy kicsit délután már déliben. Ez jellemzô a Gar-
da tóra. Reggel erôs négyes–hatos északi fújt. Ebben a szél-
ben a Lisa nem volt jó. Túl nagyok voltak számára a hullá-
mok, és így lassult. A Barvissima tíz–tizenöt percet vert rá
két óra alatt a cirkáló szakaszon, amit a Gorlán a bôszélben
sokkal gyorsabb Lisa nem volt képes behozni. A Centón
azonban igen, hiszen a déli szél a tó déli felén már nem
erôs, a víz is sima, és ekkor már a Lisa nagyon gyors.

Mint ismert, a Kékszalagok mai rendjérôl 2001 októ-
berében döntött az MVSz. Akkor határozták el, hogy min-
den évben rendeznek Kékszalagot, páros években enged-
ve a trapézolást, páratlanokban nem. Ennek a szabályozás-
nak megfelelô hajót kerestünk 2002-ben. A Lisa éppen el-
adó volt. Ismertük a hajó eredményeit. A Gardán rendsze-
resen jobb eredményeket ért el mind a 70-es cirkálóknál,
mind pedig az 1997-es Kékszalag gyôztes Liberténél. Ott
bô egy órával jobb volt, mint a hazai élmezôny. Abban az
évben levitték Barcolanára is, ahol háromezer hajó közül a
kiváló 26. helyen végzett. Egy dolog azonban elgondolkod-
tatott. Soponyai Géza karbonból épített Nautic 12-ese, a
Poseidon 14. lett. Sajnos, egy új hajó annyival drágább
volt a hét éves Lisánál, hogy nem engedhettük meg ma-
gunknak. Megvásároltuk hát. Kaptunk hozzá rengeteg vi-
torlát. Két nagyvitorlát, két gennakert egy 85, egy 100, és
egy 160 százalékos orrvitorlát, egy topgénuát és egy vihar-
fockot. Az eredeti nagyvitorla már az olaszoknak is túl
nagy volt, ezért vásárolták az újat. A hajó eredetileg három
métert merült, le kellett vágni a kielbôl, hogy a Balatonon
megfelelô kétméteres merülést elérjük. Nem növeltük meg
a felületét, hanem egy svertet építettünk az árboc elé. A
svertkasznit Hodács Lajos készítette karbonból, a svertet
fából a Navália mûhely. A svertet már az olaszok is tervez-
ték beépíteni. A kiel tömege is változatlan maradt. Az ola-
szok tizenketten vitorlázták a hajót, mi az elsô évben tizen-
öten. A Lisa érdekessége az alacsony oldalmagassága, lee-
ben könnyen szedi a vizet. Erre a tervezô is gondolt, és ol-
dalanként két-két ventilt szereltek a hajóba, amelyek ki-
szívják a vizet. Ez a gép furcsa átmenet a jolle és a tôkesú-
lyos hajó között. A 810 kiló tömegû kiel érezhetôen dolgo-
zik, de a hajó képes felborulni, és a visszaállításhoz szük-
ség van a legénység egy részének a súlyára is. Természete-
sen kiel nélkül nem lehetne visszaállítani. 

A hajó a Balatonon lényegesen jobb teljesítményre
képes, mint a Gardán. Ennek alapvetôen az az oka, hogy
ha erôs szél fúj, rendszerint keresztbe fúj a tavon, és nem
alakulnak ki olyan magas hullámok, mint a Gardán. Ezért

Lisa tíz évvel ezelôtt

Javítandó bôven akadt

Az erôs használat nyomot hagyott a hajón

A deck is tele volt sérüléssel, hibával
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aztán a Lisa erôs szélben is gyorsabb az Assóknál. A Gar-
dán nem így volt. Cirkáló szakaszon nagy szükség van a
svertre, nélküle érezhetôen csúszik a hajó oldalra. 

A hajó megfelelôen élesen cirkál. 7-8 csomó körüli se-
bességgel már génua alatt is lehet tartani az Assók élessé-
gét. A topgénuával – ami az orrsudár végén van rögzítve –
azonban nagyon tompa. Mégis érdemes használni, mert a
hajó lényegesen gyorsabb. Hamar, már egyes szélben eléri
a hét-nyolc csomós cirkáló sebességet. A topgénuát annyi-
ra meg lehet feszíteni, hogy lelazul a forstag. A hajó topgé-
nua alatt és gennakerrel a leggyorsabb. Minden szakaszon
élmény a Lisával vitorlázni, de gennaker alatt bôszélben
fantasztikus. Négyes-ötös szélben, teljes taklival, a kétszáz-
ötven négyzetméteres gennakerrel, sima vizen mértünk hu-
szonhat csomós sebességet. A hajó könnyedén, nagyon sta-
bilan rohan ilyenkor. A gennaker nagyon kezes jószág. Ha
a hajó erôsödést kap, nem akar kitörni, mert az orrsudár mi-
att elôl van a súlypontja, és inkább segíti a leejtést. 

A Lisa rendkívül jól megépített igazi tavi hajó. Élmény
vele vitorlázni. Kétszeres Kékszalag gyôztes. 2003-ban
kilenc óra 25 perc alatt vitorlázta végig a távot, lényege-
sen jobb átlag-sebességet futva, mint a rekordtartó
Nemere II. 1955-ben.

Litkey Farkas
Az utóbbi években Litkey Farkas már ritkán verseny-

zett vele, a hajó állagmegóvása is jelentôs terhet rótt rá,
ezért tavaly eladta, Keszthelyre került a hatszoros Kéksza-
lag gyôztes hajó. 

A legendás Lisa jó kezekbe került, Büki Gábor csapa-
ta igazán szeretettel gondoskodik – ahogy ôk nevezik – a
»Kislányról«. Egy év versenyzés és ismerkedés után a hajó
felújítását – és részben átépítését – határozták el. A South
Coast Composite Kft. végezte a munkálatokat, a
végeredményt látva, szépen dolgoztak. 

Az utólag felkerült elemeket lebontva, és a festékréte-
geket eltávolítva derült ki, hogy a feladat mondhatni idô-
szerû volt. A hajó lassan húsz éves, és ezalatt erôs igény-
bevételnek volt kitéve, ami meg is látszott rajta. Kisebb
nagyobb átalakításokat is végeztek rajta, ami szintén nem
tett jót neki. 

Büki Gábor: – A hajó teljes rendbetételén kívül a ha-
jó alaposan ki lett könnyítve. Az építésekor 2200 kilós
hajó most sverttel egy tonna. A keelt megtartottuk, de ver-
senyekre sverttel járunk majd, ezért a létszámot növel-
tük, 15–17 fô lesz a legénység. A hajó elején az oldalsó
összekötô toldásokat elbontották, az oldalsó szárnyak
szerkezetileg jók voltak, de aszimmetrikusak, ezeket javí-
tották. Rengeteg gittet távolítottak el. A delaminálódások
nem okoztak meglepetést, többnyire látszottak, de jó né-
hány helyen ezeket is gitt takarta. Javításuk helyett a ha-
jó alján gyakorlatilag a teljes külsô réteget részletekben el-
bontva kicserélték az elfáradt habanyagot, és új külsô ré-
teget kapott a hajó. Erôsebb lett, és a felülete tökéletes.
Az alumínium árbocot már korábban karbonra cserélték,
most egy sérülését javították, mert tavaly megrogyott a te-
teje, a felsô részét cserélték. Új vitorlafelhúzó sínt, vala-
mint állókötélzetet kapott. A veretek többsége is elörege-
dett, jelentôs részüket cserélték. Új vitorlákat – Quan-
tum és Litkey – is rendeltünk, és megvettük azt a top-
reachert, amivel utoljára nyert szalagot a hajó. A Fehér
Szalagra minden részletében össze fog állni. Rengeteg
munka volt vele, de most látszik, hogy megérte. A Kislány
újra gyönyörû.

A deck is megújult

Az eredmény magáért beszél

Újra vízen – fotó: Kollmann András
A legénység 15 fô… – fotó: Kollmann András
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Hibátlan. Pontosan olyan, amit egy német gyártótól vár az ember. Funkcionális megoldások, tiszta vonalak, kívül belül
tágas terek, jó irányíthatóság, könnyû kezelhetôség jellemzik a hajót. Semmibe sem lehet belekötni, de miért is tennénk? 

L i t k e y  F a r k a s ,  f o t ó :  S z e i l e r  G á b o r

H A J Ó B E M U T A T Ó :  H A N S E  3 4 5  

K O M O L Y  H A J Ó



50

A Hanse weboldalát nézegetve a legfeltûnôbb a hajókon-
figurátor, ahol a hajó elemeit, azok színét, illetve a belsô
faburkolatok fajtáját, a kárpitok színét és mintáját, vala-
mint egy sor egyebet választhatjuk ki. Az opciós lista ha-
sonló terjedelmû, mint egy prémium kategóriás német
autóé... Az extra csomagok száma tíz. 

Az elmúlt években a német Hanse cég hajói komoly
arculatváltáson estek át a judel/vrolijk & co design-nak kö-
szönhetôen. A megújult hajóbelsô a HanseYachts Design
munkája.

A hajó farral kikötve vár a mólónál. A 345-ös a legki-
sebb Hansénál csak eggyel nagyobb, mégis igen komoly
hajó benyomását kelti. A próba végére kétséget kizáróan
kiderül, valóban az. 

Elsô pillantásra szembetûnô a dupla karbon körkor-
mány, amely kimondottan sportos, mégis elegáns külsôt
kölcsönöz a hajónak. 

A fedélzeten jó minôségû, és megfelelôen elhelyezett
vereteket találunk. Minden veret a helyén van, és a meg-
felelô erôvel mûködtethetô. 

A teakfával borított cockpit tágas, rengeteg kényelmes
ülôhelyet találni benne. A nap- és szélvédô ponyvák szé-
pek és praktikusak. 

A Hanse márka hitvallása az easy-sailing, ami az ön-
váltós focknak, a kormányoshoz hátratolt csörlôknek és
kötélfogóknak köszönhetôen kevésbé rutinos hajós szá-
mára is egyszerûen – és ami a legfontosabb – egyedül is
kényelmesen megvitorlázhatóvá teszi a hajót. 

A végig latnis nagyvitorlának szép profilt lehet adni,
ami élvezetessé teszi a  vitorlázást. 

A gyár alapvetôen a tengeri meteorológiai kondíciók-
hoz fejlesztette a vitorlázatot, de a Balaton széljárása en-
nél jóval szeszélyesebb, így  a Hanse Hungaria és a Litkey
Sailing együttmûködése elsô gyümölcseként, elkészült egy
gennaker, ami a gyári méreteket közel 25 százalékkal múl-
ja felül, és kifejezetten a balatoni szélviszonyokra készült.
Ezt most ki is próbálhattuk. 

A Hanse 345-ös – annak ellenére, hogy kifejezetten
túrahajó – dinamikus és sportos, az alapvitorlázattal is
komoly vitorlázóélményt nyújt. Azonban a hajóból ki le-
het hozni nagyobb teljesítményt. A Balatonon nem ritka
a teljes szélcsend, ami minden vitorlázó rémálma, ilyenkor
dinamikusan lehet álldogálni egyhelyben, és várni a ter-
mészet kegyelmét, hátha megadja egy gyenge szellô for-
májában a továbbjutás lehetôségét. Ezekben az órákban
mindenki nagyobb vitorlát szeretne, mint ami rendelkezé-
sére áll. Azonban a vitorlafelület növelése komoly és át-
gondolt mérnöki munka, felelôsség, a döntések sorozata,
hiszen a Balaton bármikor produkál olyan szélviszonyo-
kat, amit a technikának el kell viselnie. Emellett természe-
tesen fontos az is, hogy a gyári garanciális feltételeknek is
eleget tegyünk. Ezen túl pedig fontos, hogy egy reacher
vagy egy nagyobb gennaker – amelyek a Balaton szélvi-
szonyaihoz történô alkalmazkodást nagyban segíti – nem
mehet sem a könnyû kezelhetôség, sem a használhatóság
rovására. 

Kellemes szélben próbáltuk ki a hajót. Valóban egyke-
zes, de két kevésbé gyakorlott vitorlázó is minden felada-
tot képes megoldani. 

A hajó vezethetôsége és iránytartása kategóriájában
kifogástalan, a hullámzás nem zavarja, erôsebb szélben
sem akar kitörni. A kormány kimondottan közvetlen, és
pontosan reagál a legkisebb mozdulatra is.

Komoly hajó

Jó a cockpit mérete

Próbaúton a szerzô

Az új gennaker
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Az alapvetôen tengerre tervezett hajók legfôbb prob-
lémája a Balatonon általában a nagy merülés. A Hanse
345-ös szériakivitele viszont csak 1,87 métert merül, de
van egy alacsony keeles változata, ezzel másfél méteres
vízbe is kimerészkedhetünk. A rövidebb keel persze némi
kompromisszumot jelent, ha lehet a nagyobb merülésû
hajót válasszuk.

Másik probléma általában gyengébb szélben jelent-
kezik, a tavi körülmények között ezeknek a hajóknak a
többsége alul vitorlázott. Ez persze elsôsorban a versenye-
ken derül ki. Ezen segít a nagyobb bôszeles vitorla, de egy
méretes génua is jól jöhet. (Ez gyakorlatilag minden más
hajóra is igaz – a szerk.)

A szériában beépített 18 lóerôs motor szépen duru-
zsol, és bármilyen idôjárásban biztonságban partra juttat-
ja a hajót, de az opciós listán egy erôsebb (27 LE) motort
is találunk. 

A belsô tér tágas, bôséges állómagassággal. A kabinok
kényelmesek, nagyobb testméretû emberek számára is
megfelelôk. 

A kabinok száma és elrendezése opcionálisan választ-
ható. A szalonon kívül két vagy három kajütös elrendezés
közül választhatunk. 

A ledvilágítás és a számtalan ablak miatt a világosság
az úr a beltérben. 

A bútorzat modern, a kor belsôépítészeti trendjének
megfelelô, korszerû és praktikus. A színek pedig rengeteg
féleképpen variálhatók. 

Jól átgondolt a konyha elrendezése, óriási a hûtô ka-
pacitás, a tûzhely egy lakásban is megállja a helyét, ko-
moly a sütô mérete, egy többfogásos vacsora elkészítése
sem jelent problémát.

Az ember mindenhol az ellentmondást nem tûrô né-
met minôséget érzi. A berendezések hibátlanok, a hajó jól
láthatóan az örökkévalóságnak készült. 

A Hanse 345 egy szemrevaló, könnyen kezelhetô, ki-
váló minôségû túrahajó, amely apróbb fejlesztésekkel ki-
váló választás azok számára is, akik szeretnék kipróbálni
magukat a balatoni vitorlás versenyeken.

Világos és tágas a szalon

Jól felszerelt konyha

Jó méretû az orrkabin
Kényelmes a mosdó

Technikai adatatok

Teljes hossz (m): 10,40
Vízvonal hossz (m): 9,99 
Legnagyobb szélesség (m): 3,50 
Merülés (m): 1,87 
Merülés rövid tôkesúllyal (m): 1,55
Vízkiszorítás (kg): 6200 
Tôkesúly tömege (kg): 2030 
Motor (kW): 13,30 
Motor (opció) (kW): 16,99
Ivóvíztartály (l): 230 
Üzemenyagtartály (l): 160 
CE Certificate A (óceán)
Árbocmagasság (m): 15,75 
Önváltós fock felülete (m2): 22,50 
Nagyvitorla felülete (m2): 32,50 
Génua felülete (m2): 27,00
Gennaker felülete (m2): 85,00
Gennaker (opció) felülete (m2): 105,00
Maximális vitorla felület cirkáláskor (m2): 59,50
Maximális vitorla felület bôszélben (m2): 117,50
Maximális vitorla felület (opció) bôszélben (m2): 137,50
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A legelszántabb olvasóink talán emlékeznek rá, hogy öt éve írtam arról, hogy milyen hajót szeretnék. Tulajdonképpen
az akkori kínálat áttekintése volt a cél, egy igencsak speciális szemszögbôl. Olyan versenyhajót kerestem, amely azért
megfizethetô. Nem találtam ilyet. Tavaly azonban adódott egy lehetôség… 

S z e k e r e s  L á s z l ó

E G Y  É P Ü L Ô  3 7  L Á B A S

T R E N T A S E T T E
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ÖT ÉVE  

Az alábbiakat írtam akkor: Van egy régi rögeszmém. Ez
pedig a 25-ös jolle. Nem is véletlenül, ilyen hajóval vitor-
láztam bô tíz éven keresztül. Nem egy mai modell, még a
húszas évek közepén készültek az elsô darabok. A máso-
dik világháborút megelôzôen már szép 25-ös flotta vitor-
lázott a Balatonon. A hajó igazán bevált, a korában ké-
nyelmesnek és egyúttal sportosnak számított. A hetvenes
évek második felében épültek az elsô mûanyag 25-ösök.
Mai szemmel persze nem túl korszerûek, de akkoriban jó
hajónak számítottak. A 25-ös osztályelôírás 1250 kilo-
grammban adta meg a minimális tömeget. (Ez azóta né-
mileg csökkent. – a szerk.) A mai technológiákkal egy
ilyen méretû jolle cirka 350–400 kg lehetne. A Flaar Kft.-
nél a TBS Nagydíjra épült nyolcméteres Flaar 26RR
900 kg, ebbôl a tôkesúly cirka 500, az üres test mindössze
80 kg. Még egy nagyon fontos paraméter létezik a ver-
senyhajók esetében, nevezetesen a keel és a teljes tömeg
aránya, ami egy túrahajónál 20, jobb esetben 30 százalék,
de egy versenyhajó keelje 50 százalék felett van.

Nos, számomra ez lenne a kiindulási pont, de nem
nyolc, hanem mondjuk tíz–tizenegy méter hosszban. 

Akkor nézzünk szét a világban a széria gyártmányok
körül. Rengeteg hajót neveznek sportosnak, de ezek álta-
lában olyanok, mint egy kéttonnás sportkocsi. Viccnek is
rossz… De lássuk inkább a hajókat. Az imént emlegetett
Flaar 8 méteres minden négyzetméter vitorlájához cirká-
láskor 15 kg, bôszélben már csak 5,4 kg tömeg tartozik, ha
az alapvitorlázatot tekintjük mérvadónak. Gyenge szélben
persze nem fockot használunk, így a vitorlafelület nem 53,
hanem cirka 80 m2, és bôszélben is nagyobb (top) genna-
kert húzhatunk, így a vitorlafelület már közel 200 m2. Ek-
kor 10 és 4 kg/m2 az arány. Ez viszont igazán jól hangzik. 

Nézzünk egy sportos hajót. Az egyik sikeres darab a
Beneteau gyártmánya, a Figaro új típusa. Ezzel úgy elsô
ránézésre is szívesen vitorlázna az ember. A gyári specifi-
káció szerint 3030 kg, cirkáláskor 53, bôszélben 148 m2 vi-
torlát visel az árbocán, így afentiek szerint meghatározott
adatai: 44 és 20,5 kg/m2. (Ezt a Flaar 15, illetve 5,4 kg/m2-
éhez kell hasonlítani.) Ha a Figarót rendesen tunningoljuk,
és maximális méretû vitorlákat húzunk a szériánál nagyobb
árbocra az arány persze javul (kb. 23 és 12 kg/m2-re), de
meg sem közelíti a nyolcméteres alapadatait. Persze a tel-
jesítmény nem lineárisan arányos ezzel az adattal, de szo-
rosan összefüggenek. Azt sem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy egy hajó esetében egy idô után teljesen feles-
legesen növeljük a teljesítményt, haszna a dolognak gya-
korlatilag nincs. Másik tényezô, hogy egy könnyû hajó ese-
tében a legénység tömege sokkal inkább rontja az arányo-
kat, mint a nehezebbek esetében. Az elôbbinél a legény-
ség akár plusz 60–100, míg mondjuk a Beneteau-nál csak
20–30 százalékkal. Ahhoz, hogy egy hajóval igazán élveze-
tes legyen a vitorlázás, bôven elegendô a Beneteau vitor-
lázata – ha megfelelôen erôs a szél. Ilyen azonban a Bala-
tonon ritkán fordul elô. 

Az elôzôeknek persze kizárólag abban az esetben van
jelentôsége, ha a hajó formája, az arányai, súlypontja, a tö-
megeloszlása (és sor egyéb paraméter) a lehetô legjobb, a
kidolgozása pedig kifogástalan. Ilyen hajót – némi komp-
romisszum árán – tervezni és építeni nem egyszerû feladat,
de nem is lehetetlen. A modern tervezô-rendszerek, szimu-
lációk, áramlástani csatornák nagyban könnyítik a tervezôk

Harmincas években épült 25-ös 

Flaar 26RR

Beneteau II. Figaro – fotó: Jacques Vapillon
Egy negyvenlábas lenne az igazi, de nagy a merülése – Akilaria 40 RC2
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feladatát, a korszerû anyagok és technológiák pedig a ha-
jóépítôk munkáját egyszerûsítik. 

Akkor mi az akadálya annak, hogy az ízlésemnek meg-
felelô (10–11 méter, 6–800 kg) hajók tömegével épülje-
nek? Az ár. 

AZ ÁR NEM MINDEN…

Egy hajó értéke természetesen nem, illetve nem kizárólag
a teljesítményébôl adódik. Sôt. Egy szûk kisebbség szem-
pontja kizárólag a teljesítmény, a többiek szemében a
komfort, a felszereltség, a belsô tér anyagai legalább ilyen
súllyal esnek latba. Ezért készül elenyészô számban igazi
versenygép. Manapság elsôsorban katamaránok. 

Azonban nem egyedül gondolkodom ilyen hajóban,
itthon is sorra épülnek a verseny- és túra-verseny hajók.
Az elôzôek között szép számmal találunk új fejlesztéseket,
például: CODE8, 8m Open, 8m Pro (Fa Nándor féle
nyolcméteres), Pauger 8m, Flaar 26 és 26RR… Igaz na-
gyobbak közül kevés ilyen kerül vízre, az utolsó a Nautic
12 méterese, az Avatar volt. A Nautic Run 370-ese in-
kább túra-verseny hajó. Mindegyik élvezetes vitorlázást
tesz lehetôvé, ugyanakkor jól látható, hogy az újabbak
egyúttal jobbak is. Persze nem lehet összehasonlítani a
nyolcmétereseket a 37 lábassal (11,28 m). 

Szóval az ár nem minden. Szerencsére vannak, akik
hajlandóak és képesek megfizetni ezeket a hajókat. Mirôl
vagy mennyirôl is beszélünk? Természetesen sokról, de egy
hasonló méretû, jól felszerelt túrahajó sem olcsó mulatság
manapság. Ráadásul, ha korrektül közelítjük a kérdést,
maga a hajó nem is kerül lényegesen többe… Hiába sok-
kal drágábbak az építôanyagok (karbon-epoxi szendvics vs.
üveg-poliészter laminát), sokkal kevesebb kell belôle. Ez
persze még nem kompenzálja a differenciát, de a verseny-
hajó belsô berendezése igencsak puritán, vagy akár sok
esetben nem is beszélhetünk ilyenrôl. Ez pedig nem kizá-
rólag a tömeg drasztikus csökkentését eredményezi, ha-
nem a hajó árát is kedvezô irányba befolyásolja. Egy ver-
senyhajót az egyedi gyártás, sokszor a mozgatható bal-
laszt, a szükséges erôsítések (pl. keel-konzol) és végül a ve-
retek és vitorlák tesznek drágábbá. Sokkal nagyobbak és lé-
nyegesen jobb, egyúttal drágább anyagból készülnek a vi-
torlák. A vitorlázaton ébredô nagyobb erôk miatt persze
nagyobb teherbírású, de könnyû veretekre van szükség,
amelyek sajnos nem lineárisan drágábbak. Persze ugyanígy
felszerelhetnénk egy szokásos (üveg-poliészter) túrahajót
is, akkor az is jelentôsen drágulna, de ennek – számtalan
okból, például a tömege miatt – nem lenne sok értelme. A
versenyhajókon kizárólag drágább karbon árbocot használ-
nak, de ez nem is minden esetben költségnövelô, mert
ezek egyre terjednek a túra osztályban is. 

A DOLOG KOMOLYRA  FORDULT

Mégsem reménytelen az ügy? Tavaly télen néhány meg-
szállottal beszélgettem, és hamar kiderült, nem csak én ér-
deklôdöm egy 36 lábas, ízig-vérig versenyhajó iránt…
Igaz, építtetni csak egy valaki akart ilyet. De ne legyünk
telhetetlenek. 

Hamar körvonalazódott, hogy egy ilyen versenygép
tervezésére itthon – ismereteim szerint – legfeljebb két
társaság képes: a Flaar Kft. és a Pauger Kft. Közülük a
nyolcméteres osztályban látott innováció okán a Flaar

Egy skicc

Orrsudárral 14,20 méter, vitorla bôszélben: 286 m2
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Déry Attila

Dr. Mezey Zoltán

A Trentasette látványterve
Vitorlarajzok

mérnökeivel egy kötelezettség nélküli megbeszélésre is
sor került. 

A potencionális »megrendelô« legfontosabb szem-
pontjai a következôk voltak a hajó tervezése elôtt: 

– ez legyen itthon a leggyorsabb negyven láb alatti
egytestû hajó, 

– az egytestûek között az abszolút értékelésben is esé-
lyesként indulhasson a balatoni Kékszalagon, vala-
mint Európa összes tavi, illetve partközeli tengeri
(inshore) versenyén, 

– ideális legyen párosversenyekre is (Match Race), 
– megfelelô felkészülést tegyen lehetôvé a nemzetkö-

zi sorozatok nagyhajós versenyeire,
– a hajót könnyen lehessen kezelni, a legénység legfel-

jebb 4–5 fôbôl álljon,
– viszonylag egyszerûen lehessen közúton szállítani.
Ma egy 11–12 méteres versenyhajó az ideális válasz-

tás a Balatonra. Elméletileg gyorsabb lenne egy még na-
gyobb, de – ha az anyagiaktól el is tekinthetnénk – a tó se-
kély vize ezt a méretet teszi lehetôvé, mert a nagyobbak
egyúttal a lehetségesnél mélyebb merülésûek, így a Bala-
tonra alkalmatlanok. 

A hajót kifejezetten a balatoni vízmélységre, és az eu-
rópai tavak szélviszonyaira kell optimalizálni, de elsôsor-
ban a balatoni meteorológiai adatok százéves statisztiká-
ját elemezve határoztuk meg a hajóval szemben támasz-
tott elvárásokat. Ebbôl adódóan a hajó elsôsorban kis és
közepes (2–15 csomós) szélben nyújtja a legjobb arányos
teljesítményt. Mivel a túraversenyek (például a Kéksza-
lag), nagyobb hányada (60–70%) bôszélben zajlik, így a
követelmények megfogalmazásánál elsôsorban ezzel szá-
moltunk. 

Az elôzetes elvárásainknak megfelelôen – a fenti szem-
pontok figyelembevételével – a Flaar Kft. mérnökei egy
olyan hajó skicceit mutatták be, amely a Balatonon az egy-
testû mezônyben alkalmas akár az abszolút elsôségre, va-
lamint más európai tavakon rendezett nagy versenyeken –
többek között a Gorlán, a Centomiglián, a Rund Umon és
a Bol d’Oron – szintén gyôzelmi eséllyel indul a kategóri-
ájában, valamint az egytestûek között az abszolút értéke-
lésben is. 

Az érdeklôdôket meggyôzték a látottak, így a dolog
komolyra fordult. Rövid konzultációk után megrendelték
a hajó látványterveit. 

A HA JÓ TERVEZÔI

Déry Attila és dr. Mezey Zoltán sikeres projektekkel (je-
lenleg a legjobb 8 m Open, a Flaar 26RR mellett, Flaar
18, Flaar 20, Flaar 26, Carbon 10 m, Fa Nándor-féle
IMOCA 60-as stb.) a hátuk mögött kezdtek a feladathoz. 
Déry Attila
Sporthajó tervezô, és maga is szenvedélyes vitorlázó. Port-
foliójában már több mint tíz nagyteljesítményû – köztük
több teljesen szénszálas – versenyhajó, és profi munkaha-
jó is szerepel. Az általa tervezett hajók többsége meg is
épült, és kiemelkedô versenyeredményeket ért el – Kék-
szalag és TBS Nagydíj gyôzelmeket is beleértve. Társter-
vezôje Fa Nándor IMOCA 60-as osztályú óceáni ver-
senyhajójának, a Spirit of Hungarynak. 
Mezey Zoltán
2001 és 2008 között kompozit anyagok kutatásával és fej-
lesztésével foglalkozott a Budapesti Mûszaki Egyetemen.
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A felállított építôbordák

Elkészültek az építôsablon famunkái

Az építôsablon laminálása
Az építôsablon üveg-epoxi bevonattal

Több ösztöndíjat kapott, és különbözô K+F pályázatban
vállalt aktív szerepet. Számos tudományos díj birtokosa. A
doktori disszertációját erôsített mûanyagok mechanikai
modellezésébôl írta. Jelenleg a Magyar Mérnökakadémia
rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szál- és
Kompozittechnológiai Bizottságának tagja, az Erôsített
Mûanyaggyártók Szövetségének elnöke. Jelenleg aktív ha-
jóépítô.

LÁTVÁNYTERVEK

A hajó a megrendelô kívánságára kicsit – mindössze egy
lábbal – megnôtt, de alapvetô eltérés nem történt, gyakor-
latilag az elôzetes skiccek kerültek kidolgozásra. 

Nem jelent érdemi változást a felhúzható keel, mert
azt menetben nem célszerû felhúzni, kizárólag a kikötô-
be való be- és az onnan történô kijutást, illetve egy eset-
leges felülést követôen a homokpadról történô szabadu-
lást szolgálja. 

Ugyanakkor a tervezôk megteremtették a DSS (Dyna-
mic Stability Systems) alkalmazásának lehetôségét,
amelynek szükségességét – a speciális balatoni idôjárási
viszonyok között: gyenge szél, rövid hullámok – még vizs-
gálni fogunk. Mivel a Balatonon is van DSS-sel felszerelt
hajó, így ez nem jelent nehézséget. 

A további célkitûzés volt a tervezés során az is, hogy
lerakjuk az alapját egy olyan egységes One Design osztály-
nak, amelyben látványos, magas színvonalú versenyeket
lehet rendezni. Az osztályelôírás kidolgozása során, felté-
tel volt, hogy az esetlegesen megépülô további hajók azo-
nos méretûek és szerkezetûek legyenek, valamint a felsze-
relés, a tartozékok és a súlyelosztást illetôen is egységesek
lehessenek. A fedélzeti berendezésnek, felszerelésnek, és
vitorláknak is meg kell felelniük az osztályelôírásnak és
felmérési szabályoknak, így biztosítható, hogy a hajók tel-
jesítménye megegyezzen.

K IV ITELEZÔ

Az elôzetes rajzok, egyre pontosabb elképzelések és elvá-
rások ismeretében keresett a társaság kivitelezôt. Kere-
sett, de nem talált. Már ekkor tudható volt, hogy milyen
anyagi keretek között épülhet meg a hajó. Ezt túllépve vi-
szont nem fog elkészülni. 

Magyarországon nem sokan mondhatják el maguk-
ról, hogy képesek egy ilyen hajót megépíteni, illetve akik
képesek, azoknak általában van is munkájuk. Minden-
esetre érdeklôdtünk az összes számításba vehetô gyártó-
nál, de eredménytelenül. Vagy nem fért bele az adott ke-
retbe, vagy a határidô volt nagyon távoli. 

HAJÓÉP ÍTÉS

Kivitelezô nem lévén, a társaság – hosszas tájékozódás és
elôkészületek után – vette a bátorságot, és maga vágott
bele a feladatba. A hajóépítés irányítása rám hárult, pon-
tosabban én vállaltam, mert nagyon szerettem volna, ha a
rajzokon oly’ ígéretes hajó el is készül. 

Vannak vitathatatlan elônyei annak, ha az ember majd’
fél évszázada a vitorlázás körül forog, és az is hasznos, ha
ennek a felét a Hajó Magazin kiadásával tölti. Mondhat-
ni, hogy – ezért is – majdnem mindenkit ismerek a szak-
mában, sokakkal baráti a viszonyom. Akihez fordultam
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Az alsó félsablon gittelést csiszolást követôen

Az építôsablon egyben, formaleválasztó felhordása után

Az utolsó karbonrétegek beterítése 
Vákuuminfúzió elôkészítése után

tanácsért, kivétel nélkül mindenki segített. És hazánkban
van kihez fordulni… Sokan nem csak tanáccsal támogat-
tak, hanem kétkezi munkájukkal is hozzájárultak a hajó el-
készítéséhez. 

De ne szaladjunk ennyire elôre. 
A hajót tervezô két mérnök elképedve hallgatta, hogy

magam akarok belevágni egy ilyen hajó építésébe. Mit
mondjak, nem voltak boldogok… Viszont mindenben tá-
mogattak. 

Majd a Pata Boats tulajdonosával, Antal Gáborral be-
széltem, aki biztatott… Ôt kértem fel supervisornak. Pa-
ulovits Dénes is támogatta az elképzelést: „Építettél már
hajót, fog ez menni.” (Ja, úgy harminc éve egy 25-ös jol-
lét, Kenedi István irányítás mellett.)

Többen – olyanok akikre szakmai tudásuk miatt tisz-
telettel felnézek – szintén inkább biztattak: vágjunk bele. 

Független szakembert találni viszont szinte lehetetlen.
Akik valóban jók, azoknak biztos helyük van a legjobb
mûhelyekben. Ezért – mi mást tehettünk volna – tényleg
magunk kezdtünk a hajó megépítésébe. Ha lassan is, de
eljutottunk odáig, hogy versenyhajót építünk! Vegyes ér-
zéseink voltak – és egy kicsit vannak is –, de az eddig el-
végzett munka minôségét látva, és a profik véleményét
hallva, egyre bizakodóbbak vagyunk. 

Minden egyes lépést szakemberekkel egyeztetve ké-
szült el az egyedi – vagy inkább egyszer használatos – al-
só építôsablon. (És azt követôen minden más is.) A sab-
lon szerkezeti elemeit a Ertl Faipari Kft. készítette, felál-
lításukban a Klasszik Építô Kft. közremûködött, mûanya-
gos munkáit Tönkô Gábor és a T-Jolle mûhely szakembe-
rei végezték, az alsó sablon felületének gittelése és csiszo-
lása a Nautic Boat dolgozóira maradt. Soponyai Géza az-
óta is lelkes drukkerünk, sokszor kérés nélkül is segítette
a munkánkat. 

Lovas Péter ekkor csatlakozott az állandó kétfôs stáb-
hoz. Heti két napot vállalt, ami a kezdetekben jóval több
volt, késôbbiek során pedig kevesebb. Megnyugtató a
rendszeres jelenléte. Ô irányította, illetve végezte a legkri-
tikusabb munkálatokat, így többek között a vákuuminfú-
ziók is az ô irányításával történtek. 

Egy idô után egyre több dolog maradt rám, Péternek
a saját mûhelyében is sokasodtak a feladatai, tulajdonkép-
pen az idôm nagy részében már hajóépítéssel foglalkoz-
tam: napi legalább nyolc órát a mûhelyben, majd még pá-
rat a számítógép elôtt. A kétkezi munkából is alaposan ki-
vettem a részem. Igen, magam is hajót építettem. Tulaj-
donképpen nem így terveztem, de nem bántam, hogy így
alakult, egyre jobban élveztem. 

A rajzok napról napra testet öltöttek. Az alsó héj ta-
valy decemberben készült el, majd a karbonrétegek,
szendvicsanyagok és megerôsítések behelyezését követô-
en az infúzió 29-én történt meg. Fantasztikus volt azt lát-
ni, hogy egy fikció kezd valósággá válni. 

A bordákat folyamatosan csináltuk és építtettük be. A
deck sablon felállítása és az anyagok behelyezése után,
áprilisban a deck is elkészült. 

Következtek az egyebek: kormányok, kormánytokok,
orrsudár, hátsó- és leekocsi-híd, valamint a keelkonzol.
Ez utóbbit elrontottuk, Mezey Zolival menthetetlennek
minôsítettük, ezért azt újra el kellett készíteni. A munkák
során természetesen követtünk el további – szerencsére –
kisebb hibákat is, de ezek a keelkonzolhoz képest valóban
apróságok voltak, amelyeket kijavítottunk. 
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Elkészült az alsó héj 

Hajótest a válaszfalakkal

Külsô alapozó festés
Deck

Elkészült az árboc. A Pauger Carbon munkája egysze-
rûen gyönyörû. 

A Klaszik Építô Kft.-nél elkészült a keelbulba beton
öntômintája, a napokban az ólom öntése is megtörténik. 

Minden megvalósult részlet folyamatosan kerül a he-
lyére. A következô nagyobb feladat a hajótest és a deck
összeépítése, valamint a felületkezelés és festés.

Az eredeti ütemtervet persze nem tudjuk tartani, eb-
ben az objektív okokon kívül az is közrejátszik, hogy a fel-
adat kapcsán kissé optimisták voltunk, ami a tapasztalat
hiányára vezethetô vissza. Ma már tudjuk, egy ekkora ha-
jó megépítése sokkal nagyobb munka, mint amilyennek
elsô (második, sokadik) látásra tûnik. Ezt is figyelembe
véve, tulajdonképpen nem állunk rosszul. Ha nem jön
közbe semmi… De persze valami mindig hátráltatja a
munkát, ezért határidôt nem szívesen mondanék. 

Senkit se biztatnék, hogy egy ilyen hajó építésébe
kezdjen, de a mai építôanyagok, eljárások lehetôséget te-
remtenek akár erre is. Elengedhetetlen viszont egy – vagy
több –, a hajóépítés minden részletében jártas szakember
folyamatos támogatása, a munkák általuk történô rend-
szeres ellenôrzése. És persze vannak olyan feladatok, amit
profikra kell bízni. Ezek száma a felkészültség és a meg-
felelô önkritika függvénye.

A HA JÓ  PARAMÉTERE I

A hajó anyaga: karbon-epoxi 
Szerkezet, technológia: szendvics, vákuuminfúzió
Hajóhossz (m): 11,28 
Vízvonalhossz (m): 11,28
Teljes hajóhossz orrsudárral (m): 14,20
Legnagyobb szélesség (m): 3,32
Merülés (m): 2,20
Merülés felhúzott keellel (m): 1,60
Árbocmagasság a decktôl (m): 16,70
Maximális vitorlafelület cirkáláskor (m2): 158
Maximális vitorlafelület bôszélben (m2): 286
Tömeg (kg): 2280
Tömeg DSS-sel (kg): 2140
Ebbôl ballaszt tömege (kg): 1280
Ebbôl ballaszt tömege DSS-sel (kg): 1240
Balaszttömeg aránya (%): 56
Balaszttömeg, aránya DSS-sel (%) : 58
Vízballaszt tartály (l): 2 x 460

KÖZREMÛKÖDÔK

Tervezôk: Déry Attila és Mezey Zoltán – Flaar Kft.
Kivitelezô mûvezetô: Lovas Péter – Regatta Service
Supervisor: Antal Gábor – Pata Boats
Tanácsadó: Simon Tamás – Carbon Innovation
Sablon építés: Klaszik Építô Kft.
Szállítás: Ford Petrányi, TransAgent Kft.
További közremûködôk: T-Jolle Kft. és a Nautic Boat Kft. 
Sablon vázszerkezet: Ertl Faipari Kft.
Karbon: Zoltek
Gyanta: Araldite és Axon epoxi
Építôanyagok: Alvin-Plast Zrt.
Orrsudár, árboc, baum, állókötélzet: Pauger Carbon
Vitorlák: ?
Veretek: Harken, Antal, TyeTec, Bartels
Kötelek: Marlow
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A tavalyi abszolút gyôztes
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A Kékszalag jelenti a legnagyobb kihívást a balatoni nagyhajósok és a hajóépítôk számára egyaránt. Idén a 48.
Kékszalag Erste World Nagydíj a szokásosnál is izgalmasabb versengést hozhat az abszolút elsôséget illetôen.   

S z e k e r e s  L á s z l ó

P R O G R A M O K ,  E S É L Y E K

K É K S Z A L A G  –  E R S T E  W O R L D  N A G Y D Í J
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SZPONZOR

Holczhauser András: – Stabil támogatói bázis nélkül
egy ilyen nagyszabású esemény nem rendezhetô meg.
Egyben a magyar vitorlás sport nevében ezúton feje-
zem ki az MVSz köszönetét a támogatóknak. A ver-
seny névadó szponzora az Erste World. A a verseny ki-
zárólagos autós partnere az Audi, órás partnere a
Seiko. A versenyzôk biztosításáért az Eurorisk és
Generali biztosító felel. A sportolók bôrének védelmé-
rôl az Ilcsi Szépítôfüvek gondoskodik. A verseny díja-
it a Herendi Porcelán Manufaktúra készíti. Az online
közvetítést a ledvilag.hu támogatja, az élô televíziós
közvetítéssel pedig a Digi Sport csapata hozza köze-
lebb a nézôkhöz sportágunkat. 

Idén már a 48. Kékszalagra kerül sor. Az esemény
hivatalos elnevezése a névadó szponzor nyomán: Kék-
szalag – Erste World Nagydíj. 

Idén olyan fôtámogatója van a versenynek, amely
cég vezetése nem elégedett meg azzal, hogy a neve
szerepel a programfüzetben és a plakátokon. 

Kállay András, az Erste Prémium, World és
Private Banking Igazgatóság vezetôje: – A verseny
egyik újdonsága az Erste World Kwindoo nevû alkal-
mazás amely segítségével minden hajó útja folyamato-
san nyomon követhetô lesz okostelefonon. Az Erste
World az alkalmazást kihasználva játékra invitálja a
résztvevôket és a Kékszalag iránt érdeklôdôket: virtu-
ális értékpontokat lehet majd gyûjteni, és a legjobb
eredményt elérô játékosok eljuthatnak Portugáliába, a
világ egyik legizgalmasabb vitorlás eseményére, az Ex-
treme Sailing Series ôszi versenyére.

Az Erste World minden célba érô csapat teljesít-
ményét rendhagyó módon készül megünnepelni, ezért
a csapatok és a nézôközönség egyaránt különleges
meglepetésre számíthatnak a befutónál. A szombat
esti díjátadón az Erste World a családtagoknak, bará-
toknak és Balatonfüred közönségének egyaránt meg-
lepetéssel kedveskedik a Gyógy téren. Az Erste World
a verseny helyszínén további különleges programok-
kal, a Balaton értékeit bemutató társalgóval készül.
Helyi partnerek bevonásával a helyszínen mutatkozik
be az Erste World Club, amely értékteremtô partner-
séget kínál a kiemelt ügyfeleknek és a partnereknek
egyaránt.

Harmati László, az Erste Bank lakossági vezér-
igazgató-helyettese: – A játék mellett azok a csapatok,
akik használják az applikációt a verseny alatt, a hazai
vitorlázás jövôjét is támogatják, hiszen minél több ki-
lométert tesznek meg a Kwindoo-t használó csapatok
a Kékszalagon, annál nagyobb összeggel támogatja az
Erste World a fiatal, utánpótlás vitorlás generációt.

PROGRAMOK 

A Kékszalag már évek óta nem csak egy verseny, sôt,
nem is a verseny, hanem több versenybôl és a hosszú
hétvégén különbözô parti szórakoztató programokból
álló sorozat.

Vízen 

Július 9-én, szombaton kerül sor a Fehér Szalagra, ahol
külön versenyt futnak a Balaton klasszikus vitorlásai.

Kállay András, Harmati László, Kollár Lajos, Holczhauser András

Fehér Szalag – Classic Round 

Kishamis
Nemere II.
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Köztük a bô ötven éven át rekordtartó Nemere II.; a
Balaton legidôsebb, több mint száz éves hajója, a Kis-
hamis és a legtöbb Kékszalagot nyert Tramontana. 

Másnap a BYC rendezi a Horváth Boldizsár Em-
lékversenyrt. 

A Kékszalag elôtti napon, július 13-án a Kékpánt-
lika ifjúsági versenyen a magyar vitorlázás jövôjét kép-
viselô serdülô és ifjúsági korú sportolók állnak rajthoz
a Balatonfüred és Tihany között megrendezésre kerü-
lô távolsági versenyen.

Az események sorából kiemelkedik a július 14-i éj-
szakai vitorlásverseny, amelyen néhány méterre a né-
zôktôl, egy reflektorokkal megvilágított pályán a ma-
gyar vitorlás sport kiválóságai mérik össze tudásukat. 

Július 15-én pénteken pedig a Kékszalag leggyor-
sabb hajói versenyeznek az Audi Ultra Cup sebessé-
gi versenyen, közvetlenül a balatonfüredi Tagore sé-
tány elôtt. 

A versenyek sorát a 2szalag Erste World Katama-
rán Nagydíj zárja szombaton: ezt a keleti medencében
rendezik meg a kisebb katamaránok számára, amelyek
méretük miatt nem indulhatnak a Kékszalagon.

Parton

Balatonfüred város további programokkal csábítja a
látogatókat a tópartra. Számos kiegészítô parti prog-
ram is várja a Balatonfüredre látogatókat. Bemutat-
koznak a vitorlás iskolák, lesz flyboard (víz felett repü-
lô deszka) bemutató, meg lehet választani a Kékszalag
éttermét, és persze ki lehet élvezni a VinCE Balaton és
a nyári Balatonfüred hangulatát. Az események sorát
a szombat esti díjkiosztó és egy utcabál zárja majd,
amelyre a gyönyörûen felújított balatonfüredi reform-
kori városrészben kerül sor.

Július 14-én, 9 órakor dördül el az az ágyú a bala-
tonfüredi mólón, amely a legismertebb magyar vitor-
lásverseny rajtját jelzi. A Kékszalag Európa legrégeb-
ben megrendezett tókerülô versenye, egyben a leg-
hosszabb és a legnépesebb is.

A szervezôk hatszáz hajóra, mintegy háromezer
vitorlázóra számítanak, akik között az elmúlt évekhez
képest a külföldiek száma jelentôsen nôhet. Ennek
oka, hogy tavaly a Magyar Vitorlás Szövetség megál-
lapodást kötött Európa két másik nagy tókerülô verse-
nye, a Genfi-tavi Bol d’Or Mirabaud és a Garda-tavon
zajló Centomiglia szervezôivel arról, hogy kölcsönösen
segítik egymás vitorlázóinak eljutását ezekre a verse-
nyekre.  

– A Kékszalag – Erste World Nagydíjon idén 25
határon túlról érkezett csapatra számítunk. – mondta
Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség fô-
titkára a versenybeharangozó sajtótájékoztatón.

ESÉLYEK

Az esélylatolgatás – bô egy hónappal a verseny elôtt –
manapság igencsak komoly kihívást jelent. Régen egy-
szerû volt a feladvány, minden gyerek tudta, ha gyen-
ge szél fúj, akkor a Tramontanát gyakorlatilag nem le-
het megverni. És ilyenre gyakran került sor, ezért is le-
het a 8R yacht hét gyôzelmével a legeredményesebb a
Kékszalagok 82 éves történetében. Erôs szélben pedig
általában a cirkálók (30-as, 40-es, 75-ös) gyôztek.

Kékpántlika

Audi Nagydíj, gyorsasági verseny

2szalag
Tramontana
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Utoljára klasszikus cirkáló 1981-ben – a Hárpia, Izsák
Szabolcs kormányzásával – diadalmaskodott. Azóta
csak az egyre modernebb hajók gyôztek. Kivételt a
2000-ben rendezett  viharos tókerülô jelentett, ahol a
mezôny nagy része –  köztük az esélyes Liberák,
Assók és egy katamarán – nem ért célba, így egy mo-
dern Balatoni 70-es cirkáló, az Anna, Rutai István
kormányzásával gyôzött. 

Persze a nyolcvanas évek óta is akadtak nagy soro-
zatok, amelyek a gyôztes tippelését segítették. Elôbb
Tuss Miklós gyôzött egymás után három tókerülôn
egy 11m OD típusú hajóval. Litkey Farkas pedig egy
egészen hihetetlen rekordot tudhat magáénak: 11 al-
kalommal végzett az élen, igaz, több hajóval. Akkori-
ban is akadt azonban egy legyôzhetetlen hajó. Párat-
lan években a Kékszalag kiírása nem tette lehetôvé a
Liberák indulását, így a Lisa hat alkalommal is az élen
végzett. Utoljára 2013-ban. Azóta – a szabályok vál-
tozása miatt – a katamaránok és a Liberák között in-
kább statisztaszerep az övé. 

Ezzel el is érkeztünk az idei tókerülôhöz. A mete-
orológiai elôrejelzések hiánya miatt nehéz jóslatokba
bocsátkozni. A balatoni meteorológiai adatok száz-
éves statisztikáját elemezve kiderül, hogy a tókerülô
versenyek nagyobb hányada (hatvan–hetven százalé-
ka) kis és közepes (2–15 csomós) bôszélben zajlik.
Egy órát meghaladó viharos szél esélye kevesebb, mint
húsz százalékra tehetô. 

Ami biztos: idén is a katamaránok fognak ural-
kodni. Kérdés, hogy közülük melyik? A többtestûek
között is találunk kis-, illetve középszeles típusokat,
igazi erôsszeles tengeri hajó viszont csak egy van kö-
zöttük. Ugye világos, nem kormányosokról, csapatok-
ról beszélünk, hanem hajókról. A hajóvásárlás is a tak-
tika része, de azért a hajóválasztás, illetve a vásárlás-
hoz szükséges anyagiak elôteremtése nem nevezhetô
igazi vitorlázótudásnak. 

Innovációt a Paulovits-féle kétárbocos, a Fity-Fifty
jelentett még 2012-ben. Idén ennek kisebb és fejlesz-
tett kivitelét is láthatjuk. A Fity-Fiftyt kivéve magyar
hajó (tervezés és gyártás) nem gyôzött még a hazai tó-
kerülôn. Az itthon épített cirkálók, R yachtok stb. ki-
vétel nélkül külföldi tervezésûek, esetleg honosították
azokat. (Sok esetben a szellemi termék lekoppintását
– hogy mégse nevezzük ezt az eljárást lopásnak – titu-
lálták a honosítás jelzôjével. – a szerk.)

Nehezíti a latolgatást, hogy nem tudjuk kik és fô-
leg mivel érkeznek külföldrôl. Európa-szerte több tu-
cat olyan versenykatamarán található, amelyik gyôzhet
a Kékszalagon. Kérdés, kinek fontos, hogy ellátogas-
son hozzánk. Az esélyek figyelembevételekor velük
nem számolhatunk, különben sincs a magyar nagyha-
jós mezôny olyan hátrányban, hogy egy külföldi rög-
tön nyerô eséllyel érkezne. Sôt, a tapasztalat és a hely-
ismeret miatt az elôny ma inkább nálunk van. 

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az elôzô fel-
sorolás még közelrôl sem lehet teljes. A katamarán evo-
lúció követése lassan napi feladat (lenne). Állandóak a
fejlesztések, az apró, de sok esetben fontos részletek ja-
vítása. Akadnak olyan hajók, amelyek Európában nem
túl ismertek. (És olyanok, amelyek csak számunkra
ismeretlenek. – a szerk.) Ugyanakkor vannak közöttük
kiemelkedô teljesítményre képes modellek is. 

Anna

Lisa

Látunk SL33-as »víz felett járó« változatát? 

Jön idén AC 45-ös katamarán? – fotó: Van der Borch
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A hazánkban az ismeretlenek között ilyen az Ame-
rica’s Cup World Series-en használatos AC45-ös.
Minden porcikájában ragyogó konstrukció, széles szél-
tartományban eredményesen megvitorlázható. Litkey
Farkas mondta: – Nagyon jó lenne, ha az árától el le-
hetne tekinteni… A bérleti díja is gyakorlatilag kifizet-
hetetlen. Egy külföldi társaság azonban elruccanhat-
na vele a Balatonra. Ez a hajó szinte más dimenzió,
mint a megszokottak, jelentôs a sebességfölénye a har-
minc–negyven lábas katamaránokkal szemben. 

Egy másik lehetôség az SL33-as foilos változata.
Ugyan a hírek szerint baj van a hajó gyártása körül, de
létezik Európában is belôle, tehát akár a Kékszalagra
is benevezhetnének  egy ilyen géppel. 

HAJÓK  ÉS  HA JÓSOK

A továbbiakban, az esélyesek számbavételéhez Ruják
István az MVSz sajtótájékoztatójára készült anyagát
használjuk. Azóta eltelt idôben is lehetnek változások,
de amúgy sem lehetünk naprakészek.  

Bô egy hónappal a verseny rajtja elôtt teljes érté-
kû esélylatolgatót írni lehetetlen. A Kékszalag abszo-
lút gyôzelem elérése sok csapat álma. Akik újonnan
épült vagy frissen importált hajóval törekszenek az el-
sôségre, azok egy része még nem ismert, vagy akár
maga a hajó sincs ilyenkor még készen. A meglévô, is-
mert, gyôzelemre képes darabok kisebb-nagyobb át-
alakításait is jórészt még homály fedi ilyenkor, tulajdo-
nosaik titkolóznak. Nem utolsó sorban pedig érkezhet
versenyképes külföldi kihívó is. Tavaly svájci csapat
gyôzött, 2010-ben egy német hajó és kormányosa vit-
te el a pálmát.

A többtestû hajók gyôzelme szinte teljesen biztos,
ôket csak nagyon extrém körülmények esetén lehet le-
gyôzni, mert számuk egyre nô, és egyre jobban vitorláz-
nak.

Fifty-Fifty

Az esélyesek számba vételekor a sor elejére kívánko-
zik a kétszeres gyôztes és rekordtartó Fifty-Fifty, Jó-
zsa Márton hajója. A teljesen magyar tervezésû és ki-
vitelû – Pauger Carbon –, sôt, Paulovits Dénes egé-
szen egyedi ötlete alapján épített, két, a testekre állí-
tott árboccal vitorlázó katamarán. 

Az ötvenlábas Fifty-Fifty 2012-ben – szinte az el-
sô vízreszállása alkalmával – gyenge szélben is azon-
nal megdöntötte a Nemere II. 57 éves idôrekordját,
majd ebbôl a legközelebbi alkalommal, 2014-ben –
immáron jó szélben – újabb 3 és fél órát faragott le.
Jelenleg 7 óra 13 perc 57 másodperccel tartja a Kék-
szalag-rekordot. 

A csapat továbbra is nagy esélyese a versenynek.
Tavaly – jórészt flautéban, illetve gyenge szélben – a
svájci Safram legyôzte ugyan, de a többiek akkor is, a
neki kedvezôtlen szélben is mögé szorultak.

Ha sokat lesz mérsékelt vagy közepes szél, feltehe-
tôen verhetetlenek lesznek. Ha teljesen megáll a szél,
majd épp hogy fújni kezd, a kisebb, könnyebb ellenfe-
lek esélye nagyot nô.

Az esélyeiket növeli, hogy Józsa Mártont volt olim-
pikon, sokszoros magyar bajnokokból álló összeszo-
kott csapat segíti, akik a feladatok hatékony megosz-

Fifty-Fifty

Fifty-Fifty

Cellum
RSM-DTM Hungary 
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tását a Wild Joe hatvanlábas offshore versenyhajón
már évek óta gyakorolják.

Cellum – Décision 35

Idén május közepéig még nem láttuk versenyezni a
balatoni nagyhajós futamokon a tizenegyszeres Kék-
szalag-gyôztes Litkey Farkast és csapatát. 

De most már van gyôzelemre esélyes többtestû ha-
jója. 2015-ben egy Décision 35-öst, az egykor Banque
Populaire, majd Artemis néven versenyzô hajót vásá-
rolták meg a Balatonra. 

A Décision 35-ös a Genfi-tó sikertípusa. Rendre
ilyen hajók nyerik az ottani tókerülôt, a Bol d’Or
Mirabaud-t. 2015-ben az elsô nyolc hajó volt ilyen tí-
pusú a versenyen. Ott legyôzte a Saframot is, akik az-
tán – mindent a flautés idôjárásra feltéve, a kereteket
is leszerelve – diadalmaskodtak a Kékszalagon. A
2009-ben épült Artemis a legfiatalabb az osztályában.

2015-ben a Soling osztályban kétszeres világbaj-
nok Litkey Farkast és csapatát balszerencse érte a ha-
jó hazahozatalakor. Egy a parkolóban a figyelmetlenül
kanyargó kamionos miatt eltört a hajó árboca. A kar-
bon profilt a Pauger Carbon mûhelyben ugyan egy hét
alatt rendbe hozták, de ez a hét komoly késedelmet je-
lentett a megismerésére rendelkezésre álló rövid idô-
bôl. Azóta természetesen pótolták az edzésmunkát.

RSM-DTM Hungary – GC32 

Ha erôs szél fúj a pálya nagy részén, akkor a GC32 tí-
pusú, szárnyalásra képes uszonnyal hajózó RSM-
DTM Hungary katamarán gyorsabb lehet mindenki-
nél, ahogy azt Vándor Róberték a Kenese–Keszthely
rekord elhódításával bizonyították. Van erôs szélre rö-
videbb, gyengére hosszabb árbocuk, és így gyenge
szélben nem lesznek akkora hátrányban a nagyobb el-
lenállást jelentô ívelt uszonnyal, mint korábban. Sokat
edzettek, és képesek tartósan a víz felett reptetni a ha-
jót, ha erôs a szél.

Sokak szerint a Balatonon a hagyományos több-
testûek esélyesebbek, mert a Kékszalagon ritkán fúj az
egész vízterületen erôs szél. Márpedig a GC32-es
foilos, vagyis kellô felhajtóerô esetén a szél alatti ha-
jótestet szárnyashajó módjára, a víz felszíne fölé eme-
lô ívelt uszonnyal vitorlázó kéttestû. Ám ha a felhajtó-
erô kevés, olyankor a teljes terjedelmében víz alá me-
rülô különleges uszony hátrányt jelent, ellenállása na-
gyobb a hagyományosnál, vagyis fékezi a hajót.

Black Jack – SL33

Nagy R. Attiláék az SL33-as katamaránnal bô két éve
hajtanak a Balatonon, és egyre gyorsulnak. Kis szélben
több versenyt is megnyertek. Maga a hajó, a Black
Jack szerzett már a Kékszalagon az abszolút sorrend-
ben második, a mostani csapattal a fedélzeten pedig
harmadik helyet. 

És a kívülálló számára úgy néz ki a hajó, hogy az
eddigi meneteihez képest is van benne még sebesség-
potenciál. 

Nagyobb reményeik elsôsorban gyenge szélben le-
hetnek a kimondottan könnyû, mindösszesen 750 ki-
lós hajóval. Erôsebb szélben azonban a túlvitorlázott
hajó esélytelen, ilyenkor legfeljebb a talpon maradás
lehet a fô cél… 

Black Jack

Extreme 40-es

Rapidophen
NaturAqua
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Extreme 40-es
2010-ben már rajtoltak a Balatonon Extreme 40 típu-
sú katamaránok, ráadásul olyan világsztárok kormány-
zásával, mint Roland és Andreas Hagara vagy Mitch
Booth. Éppen csak szél nem fújt akkora, hogy érvé-
nyesíthessék sebességfölényüket, és legyôzte ôket egy
kisebb, könnyebb Ventilo 28-as, a NaturAqua, a szin-
tén sokszoros világbajnok német Roland Gaebler
vezetésével.

Most két hajó is magyar tulajdonba került, és a Ba-
latonra költözött. Ehhez feltehetôen hozzájárult az is,
hogy az évek óta zajló Extreme Sailing Series verseny-
sorozaton ezt a típust a GC32-ek váltották, és a hasz-
nálthajó piacon aránylag kedvezô áron jelentek meg
ezek az amúgy méregdrága rohanógépek.

A tavaszi balatoni versenyeken két csapat kerget-
te egymást egy-egy Extreme 40-es fedélzetén, amelye-
ket Kaiser Kristóf, illetve Rauschenberger Miklós kor-
mányzott. Az utóbbi vitorlázó korábban már számos
alkalommal hajtott a Kékszalag gyôzelemre, még az
egytestû korszakban a Principessa Libera csapatát ve-
zetve, majd még akkor is, amikor már a többtestû ha-
jók uralkodtak az élen. Most már ô is »beadta a dere-
kát« és katamaránozik.

(Az utóbbi napokban terjedt el a hír, hogy egy to-
vábbi Extreme 40-es is indulhat a balatoni tókerülôn.
Egy csapat bérelni szeretné, de megállapodás tudomá-
sunk szerint még nincs. – a szerk.)

Rapidophen – Ventilo 28

Van egy kisebb katamarán, egy Ventilo 28-as is a Ba-
latonon. A korábban Gemini névre hallgató, idén
Rapidophenként versenyzô hajót egyik legtapasztal-
tabb magyar katamarános, Váradi-Szabó János kor-
mányozza majd, de a rövidebb vízvonalú kisebb hajó-
nak elsôsorban nagyon gyenge szélben lehet esélye a
nagyobb többtestûekkel szemben. Ôk is erre számí-
thatanak, amit a tavaly meghosszabbított árboc, és az
alaposan megnövelt vitorlafelület is bizonyít.

Gyôzelmi potenciáljukat idén is bizonyították már
az Évadnyitó megnyerésével. Akkor, a friss szélben is
kifejezetten jól teljesítettek. Igaz, azon a versenyen
elôttük végezhetett volna Kaiser Kristóf csapata az
Extreme 40-essel, de ôk egy pályajelet hibásan kerül-
tek, így a futamuk érvénytelen lett.

A Rapidophen lényegében olyan, mint a 2010-ben
gyôztes NaturAqua.

NaturAqua – Ventilo 28

Talán idén is rajthoz áll a 2010-es gyôztes, amelyet
2014-ben – amikor a Fifty-Fifty új rekordot futott –
Andreas Hagara kormányzott a második helyre. Érde-
kesség, hogy azon az erôsszeles Kékszalagon a Sió-
fok–Keszthely távot, amely szakaszon az élmezônynek
a legkedvezôbb irányból és erôvel fújt a szél, nem a
Fifty-Fifty vagy a Szigligeti-öbölben végig szárnyaló
RSM DTM Hungary volt a leggyorsabb, hanem a Na-
turAqua.

Egytestû hajók

Az egytestûeknek szinte semmi esélyük a jobb több-
testûek ellen. Egy idôben azt gondolhattuk, hogy léte-
zik olyan idôjárás, amikor egy Libera felveszi a küzdel-

Raffica

Principessa 

Lisa – fotó: Kollmann András 

Raffica – fotó: Németg Erika
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Principessa

Rajt elôtt – fotó: Szántó Áron

Kenese – fotó: Szántó Áron

Safram a füredi célban – fotó: Szántó Áron

met a katamaránokkal. Egyikkel-másikkal persze igen,
de amikor mindenféle többtestû rajthoz áll, akkor ki-
zárt. Ugyanis lesznek köztük kifejezetten gyenge és
természetesen közép, illetve erôs szélre optimalizált
változatok. Egy Extreme 40-essel vagy egy GC32-
essel szemben nincs egytestû amelyik felvenné a ver-
senyt, ha fúj a szél. Ugyanígy a könnyûszeles SL33-as
vagy a Décision 35-ös katamaránok vitorlaszámát sem
fogják sokáig látni egy Liberából. 

Azonban ettôl függetlenül is, azért minden bi-
zonnyal az idei Kékszalagon is érdekes lesz az ô küz-
delmük. 2014-ben a Raffica Libera is megdöntötte az
ôsrégi Nemere II. rekordot, és többen szeretnék
megjavítani az ô csúcsukat is.

Nagy harc várható a két balatoni Libera, a Raffi-
ca és a Principessa, illetve az átalakított, felújított,
alaposan lekönnyített, sokszoros gyôztes Lisa között.

Fekete lovak

Ha Kékszalag, akkor soha ne feledkezzünk meg a még
nem ismert, sosem látott – így természetesen csak po-
tenciális – esélyesekrôl!

Amikor az ismeretlen résztvevôkrôl, azaz a fekete
lovakról beszélünk, nem pusztán az esetleg külföldrôl
érkezô ellenfelekre kell gondolni. 

A Kékszalag a teljes magyar vitorláséletet fejlô-
désre serkentô hatással volt, és egy kicsit van ma is.
Régebben számos hajó épült a magyar hajóépítô mû-
helyekben, egy részük kifejezetten azért, hogy meg-
nyerje a Kékszalagot. Ezzel a hajóépítés és a hajóépítô
mesterek fejlôdését is folyamatosan ösztökélte a nagy
tókerülô. (Csak magyar tervezésû hajót nem nagyon
találni a gyôztesek között. Egyetlen kivétel, a már
említett Fifty-Fifty. – a szerk.)

A Pauger Carbon mûhelyben készülôben van a
Fifty-Fifty kistestvére, kicsit rövidebb testekkel, de
hasonlóan a korábbi változathoz, testeken álló két ár-
boccal, könnyebb kivitelben, és számos apró módosí-
tással, újítással. Kérdés pedig ennek a projektnek
kapcsán is számtalan adódik. Elkészül-e idôben? Mi-
lyen vitorlái lesznek? Milyen legénységgel versenyez
majd? Nekik mennyi idejük lesz a különleges hajóval
edzeni még a rajt elôtt? Ezek a kérdések egyelôre meg-
válaszolatlanok. 

Mint ahogy arra sincs autentikus válasz, hogy va-
jon rejtôzik-e még, esetleg készül-e még más, akár a
gyôzelemre is esélyes kihívó? A válasz: valószínûleg
nem, de nem is kizárt. 

ZÁR SZÓ

Ezek a megszokott, és ilyenkor – bô egy hónappal ver-
seny elôtt – megválaszolhatatlan kérdések. Azonban
csodákra nem kell, de nem is lehet számítani, hiszen
nemcsak a hajók versenyeznek, hanem a csapatok is.
Azok a csapatok pedig, akik képesek egy ilyen horde-
rejû projektet végigcsinálni, lassan elfogynak, azaz
gyakorlatilag mindegyikükrôl tudjuk, hogy mire és mi-
vel készülnek. 

Óriási meglepetés lenne, ha olyan kihívó kerülne
elô, amelyik eséllyel vehetné fel a versenyt az ismert és
tapasztalt csapatokkal szemben. 

De azt is tudjuk, hogy semmi sem lehetetlen…


