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Tisztelt Vitorlázó Sporttársak!
A Compass magazin és az Orfűi Vitorlás Egyesület együttműködésének kere-
tében 2010 szeptember 3-5 között kerül megrendezésre a Compass Vitorlás 
napok. A tavalyi verseny sikerén felbuzdulva úgy gondoltuk Bodnár Imivel, 
hogy érdemes lenne ismét szélesebb körben ismerté tenni a tavat, mert vala-
mikor számos hajó részvételével OP ranglista verseny is volt itt. Lelkes szer-
vező csapatunk megkereste a régmúltban a Pécsi-tavon vitorlázókat, hogy újra 
aktivizálódjanak akár csak egy hétvégére. Ezért a valamikori Vásárhelyi Pál 
versenyek nyomán emlékversenyt tartunk Finn, Kalóz, Laser és Optimist osz-
tályok részére. A látványosság növelését szolgálja az egy időben rendezendő 
modellvitorlás verseny a Pécsi tó kupa. Az előzetes nevezések alapján számos 
hajó várható ezért a kikötési lehetőségünket megdupláztuk egy új stég létesí-
tésével, amit mire a helyére tettünk és összeszereltünk felért egy csapatépítő 
tréninggel. Reméljük az időjárás is méltányolja erőfeszítéseinket és biztosítja 
az ideális időt. A vitorlázáson kívül lesz „Karcsi féle” lábszár pörkölt, élőzene, 
és számos lehetőség a „parti vitorlázók” nagy történeteinek meghallgatására. 
Szeretettel várunk benneteket egy kellemes szeptemberi hétvégére!

Anka Attila 
OVE elnök.

Tisztelt Vitorlázó Barátok!
Volt alkalmam 1993-1997 között egyesületi elnökként az orfűi vitorláséletet 
irányítani. Szívesen emlékszem vissza ezekre az időkre, amelyekben a klub 
főként az utánpótlás nevelés terén fejlődött. Köszönhető ez részben az épp 
akkortájt csúcsosodó demográfiai hullámnak, amelyet évenként 5-6 vitor-
lás szervezésével lovagolt meg az orfűi vitorlás telep. Talán segítségére volt a 
sportág népszerűsítésében a hely vitathatatlan varázsa és azok a szülők akik 
rendíthetetlenül hordták a vitorlás táborokból kikerült fiatal versenyzőnöven-
dékeket a helyi és más tavakon rendezett versenyekre. Így több alkalommal 
sikerült a Balaton számos kikötőébe, a Velencei-tóra, a Mályi-tóra, és párszor 
Palicsra is eljuttatni az orfűi növendékeket. Számos a mai napig felemlegetett 
történet eredete erre az időszakra tehető.

Egyszer, egy helyi OP versenyen, a nagyszámú induló miatt egy mentőautó és 
két mentőorvos teljesített szolgálatot a telepen. Bár jártasak voltak a vízpar-
ton mégis egyiküknek sikerült elcsúsznia a sóján. A mai napig talán ő volt az 
egyetlen akit ellátásban kellett részesíteni verseny alatt. Úgy tudom, még most 
is őrzi azt a gipszet melyen több mint 40 lelkes Optimistes aláírása díszeleg.

Nagyon örülök annak hogy egy generációváltással és új tagok megjelenésé-
vel újra felpezsdült az orfűi vitorlás élet. Bár rengeteg régi klubtagunk is újult 
erővel veti bele magát a klub mindennapi teendőibe, szervezi a klubéletet és 
töretlen lelkesedéssel indul orfűi és más versenyeken. Jó szelet Orfű!

Ribacz Gyula.
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Hiszen egy krisztusi 
kor, 33 év távlatából 
kell 10 évnyi emléket 
előhoznom. Mert 1968-
ban volt az I. „Vásárhe-
lyi Pál” Emlékverseny 
és 1977-ben az utolsó. 
Mégis az ember emléke-
zetében az elsők élnek 
legélénkebben és talán 
arra emlékszünk vissza 
legjobban. Az első sze-

relemre, az első gyermek megszületésére az első al-
kotására, legyen az egy verseny, egy épület és még 
sorolhatnám tovább.
Az elsőnek előzményei is voltak. Nyolc év – 5 év egye-
tem és 3 év siófoki vízügyi szolgálat után, a vitorlá-
zástól megigézve érkeztem vissza szülővárosomba, 
Pécsre. A korábbi barangolásom helyén, Orfű kör-
nyékén Palkó Sándor a baranya megyei tanács akkori 
elnökének és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
jóvoltából egy megváltozott tájat találtam. Egy 1966- 
ban elkészült 75 hektáros tavat amelynek partját már 

horgászok foglalták el, de a nyugati oldalon a „Dol-
lár” tanya előtt négy árva Kalóz vitorlás ringatódzott. 
Rögtön beindult a fantáziám: ezt a tavat vitorlásokkal 
töltjük fel élettel. Ehhez nagyszerű pártfogóim és se-
gítőtáraim akadtak. Elsősorban Palkó Sándor akitől 
induláshoz megkaptuk a négy Kalóz vitorlást, majd 
Kiss Gyögy vízügyi igazgatót, aki támogatta Sportkör 
megszervezését, a versenyek megrendezését és ké-
sőbbiekben egy Klubház felépítését. Majd jöttek a lel-
kes segítőtársak Pécsről – dr. Siptár László, dr. Grull 
Ottó, Nagy Pál Jenő, Abosi Tibor, Molnár László - a Ba-

Amikor a verseny 2010 évi rendezői élükön dr. Bodnár Imrével felkértek a XI. „Vásárhelyi Pál” emlékverseny 
fővédnökének és egyben egy régi időket felidéző cikk megírásárara nagyon megörültem. Mikor a gondola-
taim papírra, vetésére kerülhetett sor megijedtem. Miről szóljon ez az írás, hiszen 10 év élményét hogyan 
tudom előszedni emlékeimből, megmaradt dokumentumokból és hogyan tudom mindezt egy ívnyi terjede-
lemben leírni. 

Írta: Heinemann István

A XI. Vásárhelyi Pál
emlékverseny elé



latonról Hamvas Imre elsőként és tartósan oktató-
ként mentorként, Országh István Tahy Péter és egyik 
példaképünk Adorján János Miskolcról a Mályi tóról, 
a kistavas vitorlázás magyarországi úttörője. 
Nagy izgalommal készültünk 1968 augusztus 20-i 
első versenyre. Tudtuk, hogy 4 hajóval nem lehet 
versenyt rendezni, ezért fontos volt, hogy minél na-
gyobb számú résztvevőt toborozzunk. Az első ver-
senyen itt voltak a Balatonról a Vízügyi SE, a MA-
HART SE, Evig SE, Bp Spartacus, a Velence taviak és 
Miskolcról a Mályi taviak. Végül 18 Kalóz nevezett és 
vett részt az egy futamból álló versenyen. De a pécsi-
eknek, hogy kijöjjenek Orfűre és megnézzenek egy 
nekik nem túl izgalmas vitorlás versenyt, látványos-
ságot is kellett nyújtanunk. Így került sor látványos 
sportágak bemutatkozására, – ejtőernyős vízbe-
ugrásra, Mohai István és Vönöczki András jóvoltá-
ból hajómodellezők bemutatkozására és a siofoki 
Országh István (MAHART) jóvoltából az akkor Ba-
latonon még engedélyezett vízisí bemutatókra. Bár 
az I. „Vásárhelyi Pál” emlékverseny egy napos volt 
és mindössze egy futamból állt, azt hiszem mégis 
mindannyinknak – résztvevőknek és nézőknek – fe-
lejthetetlen élmény volt. 4-5 ezer ember mint néző, 

körben a parton, 18 hajó a vízen, majd repülőgépek, 
ejtőernyősök a levegőben. 
Az évek során ahogy csökkentek a külsőségek, úgy 
növekedett a versenyek sportértéke. 1972-ben 36 
hajó indult és versenyünk az ország legerősebb 
Kalóz versenyévé vált. Mégis a X. „Vásárhelyi Pál” em-
lékversenyt hosszú szünet követte 33 év, egy korosz-
tálynyi idő. Remélem fiatal utódaink tovább viszik és 
a 33. versenyt is sikerrel megrendezik.
Kívánok Nektek ehhez erőt, egészséget, kitartást, si-
kert és sok-sok ötletet. 
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Versenyprogram

2010. szeptember 3., péntek
08:30 - 09:30 Regisztráció
10:00 - 18:00 Pécsi-tó RC Kupa futamok, F5-

Eosztály részére
14:00 - 18:00 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlék-

verseny szabadedzése, Finn, Kalóz, 
Laser és Op osztályok részére

18:00 Dingisek modellhajó versenye
19:00 - 21:00 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlék-

verseny nevezés és regisztráció, 
Finn, Kalóz, Laser és Op osztályok 
részére

19:00 Borkóstoló és vacsora
20:00 Filmvetítés

2010. szeptember 4., szombat
08:00 - 09:30 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlék-

verseny illetve Pécsi-tó RC Kupa ne-
vezés és regisztráció, Finn, Kalóz, 
Laser és Op osztályok illetve RC 
F5-10 osztály részére

09:30 Ünnepélyes megnyitó
10:00 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlék-

verseny első futamának rajtja, Finn, 
Kalóz, Laser és Op osztályok részére

10:15 - 17:30 Pécsi-tó RC Kupa futamok, F5-10 
osztály részére

16:30 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékver-
seny napi utolsó lehetséges futamá-
nak rajtja, Finn, Kalóz, Laser és Op 
osztályok részére

17:00 43 éves az orfűi vitorlázás: az Orfűn 
valaha vitorlázók nosztalgiatalálko-
zója

17:30 Modellrepülő és hajó bemutató
18:00 Vacsora
19:00 „BARANYA VITORLÁZÁSÁÉRT” 

díjak átadása
20:00 Koncert

2010. szeptember 5., vasárnap
09:00 - 13:00 Pécsi-tó RC Kupa futamok, 

F5-10 osztály részére
09:30 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlék-

verseny napi első futamának rajtja, 
Finn, Kalóz, Laser és Op osztályok 
részére

13:00 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékver-
seny utolsó lehetséges futamának 
rajtja, Finn, Kalóz, Laser és Op osz-
tályok részére

14:00 XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékver-
seny illetve Pécsi-tó RC Kupa ered-
ményhirdetése, Finn, Kalóz, Laser 
és Op osztályok illetve RC osztályok 
részére 

Compass Vitorlás Napok 
XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny

Versenykiírás

(A MVSZ által a 2010. évre kiadott Általános Ver-
senyutasítással együtt érvényes.)

Versenyszabályok: A versenyen az ISAF RRS (2009-
2012) versenyszabályai, az MVSZ által kiadott 2010. 
évre érvényes versenyutasítás és a versenynaptár 
2010. évi kiegészítő rendelkezései az érvényesek.
A verseny helye, ideje: Orfű, 2010. szeptember 4 - 5.
A verseny rendezője: OVE
Felelős rendező: Rendeczki Lajos
Versenybíró: Fi János
Versenyorvos: Dr. Kádas Zsuzsanna
Nevezések: Előnevezés a www.vitorlasnapok.hu ol-
dalon. Helyszínen szeptember 3-án, 19:00-21:00 óra 
és szeptember 4-én 08:00-09:30 óra között.
Helye: Orfű, Vitorlástelep
Díja: felnőtt: 4000 Ft/fő, ifjúsági: 2000 Ft/fő
Ez már az MVSZ tagok kedvezményes díja.
Hajóosztályok: Finn, Finn masters, Kalóz, Laser, 
Optimist
Versenypálya: A hirdetőtáblán közétettek szerint.
1. Háromszög alakú olimpiai pálya (1-es kódlo-
bogó)
2. Virsli pálya (2-es kódlobogó)
Rajtidők: 2010.09.04-én 10.00-kor 1. futam. további 
futamok ráindítással.
Tervezett futamok száma: 6
Napi futam limit: 4
Rajtsorrend: A hirdetőtáblán közétettek szerint.
A verseny félbeszakítása: vihar esetén minden hajó 
felelős személye (edzője) egyénileg viseli a verseny 
feladásának vagy folytatásának felelősségét.
Alkalmasság: Minden versenyzőnek érvényes or-
vosi engedéllyel kell rendelkeznie.
Óvás: Futam befejezése után 1 órán belül.

Compass Vitorlás Napok



Óvási díj: 1000 Ft
Díjazás: Osztályonként az I. - III. helyezettek díjazás-
ban részesülnek 6-nál kevesebb induló esetén az I. 
helyezett tiszteletdíjban részesül.
Díjkiosztó: Az utolsó futam után 1 órán belül.
Kártérítés kizárása: A versenyt rendező szervezet, 
testület illetve az azokban résztvevő személyek 
semmiféle felelősséggel nem tartoznak, a verse-
nyen illetve az azon való részvétellel kapcsolatos 
vagy annak folyamán előforduló vagy okozott sze-
mélyi sérülésekért - beleértve az esetleges elhalálo-
zást is - és vagyoni károkért vagy károsodásokért. A 
versenyvezetőség nem vállal felelősséget sem a ver-
senyzők, sem, a hajók versenyre való alkalmassága 
tekintetében sem. A versenyzők a nevezésükkel ki-
jelentik, hogy a verseny szabályait és feltételeit elfo-
gadják, és azoknak megfelelnek. Valamennyi részt-
vevő saját felelősségére vesz részt a versenyen.

Jó szelet! – Versenyrendezőség

Compass Vitorlás Napok
XIX. Pécsi-tó Kupa

Versenykiírás

A rendező egyesület: Pécsi Ércbányász Modellező 
Klub
A verseny színhelye: Orfű, Vitorlástelep.
A verseny időpontja: 2010. szeptember. 3 - 5.
Hajóosztályok: F5-E, F5-10 (OB)
Nevezési cím: www.vitorlasnapok.hu Internetes el-
érhetőség hiányában: Csóka László 7634 Pécs Őszi-
rózsa utca 10. tel. 06-70/458-4089
Nevezési feltétel: MMSZ. tagság, érvényes felelős-
ség biztosítás, nevezési díj befizetés, a NAVIGA épí-
tési szabályzatnak megfelelő modell.
Nevezési határidő: 2010.08.26. (a versenyzőknek té-
rítésmentes egyenpólók és vacsoralétszámok miatt)

Nevezési díj összege: 3000 Ft/ fő kategória
A befizetés módja: a helyszínen készpénzben
Óvási díj: Írásbeli óvás estén 1000 Ft
Regisztrálás ideje és helye: Mindkét kategória első 
startja előtt 08:30-09:30 óráig a helyszínen
Előírások a rádiókkal kapcsolatban: min. 3 
kristálypár kivéve a 2,4 GHz berenzezést.
A tervezett verseny program:
2010.09.03., 10:00 – 17:00: F5-E (Utolsó „A” start)
2010.09.04., 10:15 – 16:30: F5-10 OB (Utolsó „A” start)
2010.09.05., 09:00 – 13:00: F5-10 OB (Utolsó „A” start)
Díjazás módja: A vándorkupát egy évre az összesí-
tett eredmény szerinti első helyezett nyeri el. A ka-
tegóriánkénti 1.-3. helyezett kupa, érem, oklevél dí-
jazásban részesül.
Szálláslehetőségek: A vitorlás telepen: ingyene-
sen biztosítanak sátor, lakókocsi helyet, az Önkor-
mányzatnak fizetendő üdülőhelyi díj és lakókocsi 
díj azonban megfizetendő. Egyéb szálláson, a részt-
vevő külön intézése szerint.
Versenyszabályok: A NAVIGA és az MMSZ építési, 
útjog és versenyrendezési szabályzatai alapján.
Bójaérintés megengedett, szabálysértések jóváté-
tele 360 fokos fordulattal. Mindkét kategóriánál I lo-
bogó szabály érvényes.
Felelősség-elhárítás: Minden versenyző saját veszé-
lyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. Döntés a ver-
senyen való részvételről szabályt. A rendező ható-
ság nem fogad el semminemű felelősséget anyagi 
kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenysoro-
zaton való részvétellel kapcsolatban, azt megelő-
zően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését 
követően történik.

Jó szelet! – Versenyrendezőség

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT ÉS ERRE 
MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !

Versenykiírás és program
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www.fritzvitorla.hu

magyarországi képviselet
Elérhetőségeink:

e-mail: info@fritzvitorla.hu
Tel: +36 30 3927 308
Fax: +36 96 527 729

Egész évben versenyzői 
kedvezmények,rugalmas szállítás.

Használt vitorlák eladása-vétele,
bizományos értékesítése garanciával.

www.hasznaltvitorla.hu
info@hasznaltvitorla.hu

A Compass Vitorlás Napok keretein belül megren-
dezett XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékversenyen 
az Optimist osztály győztesét a Fritz Segel magyar-
országi képviselete egy vadonatúj vitorlával ajándé-
kozza meg. Nem kell csüggednie a dobogó második 
és harmadik helyén végzőknek sem, hiszen ők is je-
lentős vitorlavásárlási kedvezményben részesülnek. 
A Compass magazin és a Fritz Segel együttműködése 
nem újdonság, hiszen több Compass Teames vitor-
lázó is a Chiemsee-nél székelő cég vitorláit használja. 
A német vitorlagyártó egyre népszerűbb a Balatonon 
és most a kisebb tavakon is szeretné megvetni a lábát 
kishajókhoz gyártott kitűnő vitorláit népszerűsítve.

Bővebb információ: www.fritzvitorla.hu

Fritz vitorla
a győztesnek

Compass Vitorlás Napok



Egy kedves, hangulatos erdei panzióban kínálunk szál-
láshelyet, üdülési lehetőséget egész évben, mely a Börz-
söny hegység északi részén található, távol a város zajától, 
csörgő kis patak mellett.

A panzió fekvése elsősorban a pihenni, kirándulni vágyó 
családok számára nyújt ideális lehetőséget. A panziótól 
kiinduló turista utakon bejárhatják a Börzsöny legszebb 
tájait. Egy hektáros kertjében nyáron napelemekkel fűtött 
úszómedence, télen szauna várja vendégeinket.

Az épület adottságai nemcsak a turisták részére teszik ked-
veltté, hanem konferenciák, tréningek és egyéb zártkörű 
rendezvények színvonalas lebonyolítására is ideális.

Várjuk Önöket!

Tel.: (27) 325-362   Tel.: (36-27) 587-110
Fax: (36-27) 587-140  Tel./Fax: (27) 365-153

info@feketevolgy.hu  www.feketevolgy.hu

FEkETEVÖlgy pAnzió 
várja Önöket 

a Börzsöny szinte érintetlen táján




