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Somogyból bővülő sportszövetség

Két éve jött létre a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség, a megyében működő vitorlás klu-
bok összefogásaként. A megalakuláskor reális, vállalható programot hirdetett meg a terü-
leti szövetség. A célkitűzések középpontjában a tagszervek együttműködésének koordiná-
ciója mellett, a területi érdekek országos szövetségben való érvényesítése állt és áll a mai 
napig is.

A megyei szövetség kiemelt figyelmet fordít az általa kiírt Yardstick Trophy Nagyhajós 
Kupasorozat szervezésére, a yardstick rendszer megőrzésére. A kupasorozat, mint a klub-
regatták versenysorozata hosszútávon a yardstick rendszerre épül és ezen értékelési rend-
szer életben tartásával számol. A sorozat létrehozását elsősorban az motiválta, hogy a klu-
bok előnyszámrendszerű versenyeit erősítse, többletértékekkel támogassa. Az MVSZ éves 
versenynaptárában megnövekedett versenyszám indokolttá tette, hogy a területi szövetség 
előrukkoljon valami olyan tervvel, ami segíti a  tagszervek rendezvényeit, fennmaradást 
biztosít a már tradicionális, ám résztvevőszámban stagnáló vagy hanyatló regattákat.

A feladat megoldása olyan jól sikerült, hogy a kezdeményezéshez csatlakoztak területen 
kívüli egyesületek és versenyek is, így ma Keszthelytől Keneséig, 11 forduló alkotja a YST 
2012 sorozatot. Másik nagy erénye a kupasorozatnak, hogy május 12-től, november 3-ig 
folyamatosan versenyzési lehetőséget biztosít a balatoni vitorlázók számára.

Nem csupán a versenyszervezők látták szükségét, hogy részt vegyenek az SMVSZ munká-
jában, sőt néhány területen kívüli klub is pártoló taggá vált. Az egyetlen Baranya megyé-
ben működő vitorlás egyesület, az orfűi klub is inkább az SMVSZ-hez való csatlakozás 
mellett döntött, bízva abban, hogy így erősebb lobbi tevékenységet fejthet ki a kistavak 
vitorlázásának népszerűsítése terén.

A hatékony kommunikáció és az intenzív szervezőmunka ellenére az SMVSZ működése 
nem ró terhet a tagszervekre, hiszen tagdíj megállapítására eddig nem került sor és a ké-
sőbbiekben sem terv, hogy a szövetség tagdíjakból gazdálkodjon. Tisztségviselői díjazás 
nélkül látják el feladataikat, a célok eléréséhez szükséges anyagi eszközöket mecenatúra 
keretében teremti elő a társadalmi szervezet. A tervbe vett jelentősebb projektekhez pályá-
zati támogatások révén biztosítható források jöhetnek szóba.

A Compass Magazin idei első száma részben arról a versenysorozatról tájékoztatja az ol-
vasókat, amely az elmúlt 24 hónapban talán a legnagyobb innováción ment keresztül és 
nem csak a vitorlázóknak, de az őket összefogó kluboknak is újfajta látásmódot teremtett 
a vitorlás tömegsport területén.

Erdélyi Béla
elnök

Somogy Megyei Vitorlás Szövetség
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Alig több mint két éve a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség 
szervezte egységbe azokat a hagyományőrző és népszerű egye-
sületi versenyeket, melyek már-már kezdtek beleszürkülni 

a végelláthatatlanná vált 
vitorlás versenynaptár 
rengetegébe. Nyolc vi-
torlás sportegyesület 
mondott szinte azon-
nal igent a kezdeménye-
zésre és 2010 májusára 
már kész versenysoro-
zat várta a  vitorlázókat. 
A  soron következő sze-
zonban a  Balaton tel-
jes spektrumát lefedve, 
Keszthelytől Keneséig, 
11 regatta alkotja a YST 
2012 kupasorozatot.

A kiíró SMVSZ és szervező partnerei a Balatonfüredi Yacht 
Club, a Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület, a Fonyódi 
Vitorlás Egyesület, a Kenese Marina Port VSE, a Lellei Vi-
torlás Egylet, a TVSK, a Spartacus Vitorlás Egylet és a Szig-
ligeti Vitorlás Egyesület véglegesítették a  Yardstick Trophy 
Nagyhajós Kupasorozat 2012. évi versenyprogramját és hely-
színeit. A Balatoni Hajózási Zrt. és a Balatonfői Yacht Club 
kikötők biztosításával segíti a kupasorozat megvalósulását.

Keszhely, Szigliget, Fonyód, Balatonboglár, Ábrahámhegy, 
Balatonföldvár, Balatonfüred és Balatonkenese lesznek 
a  házigazdái a  YST 2012 versenysorozatnak, amely május 
12-én Fonyódon startol és november 3-án Balatonkenesén 
a Balatonfői Yacht Clubban ér véget.

Az elmúlt két szezon tapasztalatait felhasználva, hosszabb 
egyeztetést követően döntöttek a  szervezők, hogy 2012-ben 
11-re csökkentik a  fordulók számát, ugyanakkor a  verseny-
sorozat főtámogatója, a  Future FM Létesítménygazdálko-
dási Zrt. jóvoltából hatékonyabb kiszolgálást biztosítanak 
az egyes fordulókat szervező kluboknak. A versenyeket szer-

Visszafordíthatatlanul megkezdődött az ORC előnyszámrendszerre történő átállás folyamata, ugyanakkor nosztalgikus 
aranykorát éli a yardstick, méghozzá pontosan ott, azon a területen ahová eredetileg szánták. A klubregatták sorozata 
a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat népszerűsége meglepő gyorsasággal nő.

Írta: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

Yardstick retró
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vező egyesületek, évről évre törekszenek arra, hogy a  részt-
vevők a korábbi évekhez képest színvonalasabb szolgáltatást 
kapjanak, úgy a vízen, mint a parton egyaránt.

Folyamatosan fejlődik a versenyek álló és mozgóképi közvetí-
tése, dokumentálása. A regattákkal és a kupasorozattal kap-
csolatos minden lényeges információ megtalálható a  www.
yardsticktrophy.hu és a  www.compassmagazin.hu oldala-
kon. A kupasorozatnak 2010-től saját Facebook oldala is van.

A sorozat harmadik évadában lesz még egy jelentős újítás. Dr. 
Martin János (Tatus) megalapította a versenysorozat keretei 
között megrendezésre kerülő Klasszikus Jolle Trophy-t (ld. 
keretes írásunkat az  5. oldalon). Hasonlóan jelentős újdon-
ság a Pünkösdi Regatta középső napjának csatlakozása a YST 
sorozathoz. A TVSK vezetőinek döntésével megvalósult egy, 
a kezdetekkor már kitűzött cél, a sorozat Keszthelytől Kene-
séig biztosít versenyzési lehetőséget, ellátogatva a Balaton 10 
különböző kikötőjébe. A hazai vitorlázás legnagyobb taglét-
számot felvonultató klubja, a TVSK 3 versenyt rendez a sze-
zonban, az LVE kettőt, a többiek egyet-egyet. Részt vesz a so-
rozatban a két legeredményesebb magyar vitorlás klub a BYC 
és az SVE is. A két fonyódi klub és a szigligetiek is bizonyítot-
ták tavaly, hogy érdemes ellátogatni a regattáikra, hiszen ezek 
a  versenyek, kikötőjük legrangosabb eseményei között szá-

mon tartott alkalmak. A Kenese Marina Port VSE augusztus 
20-i vitorlás ünnepével csatlakozott a YST programhoz, így 
a Tabu Kupa old timer hajói is rajthoz állnak legalább egy 
YST versenyen.

Az elmúlt évben 347 különböző hajó indult a sorozaton, ezzel 
a Kékszalagot is magába foglaló Balaton Kupa után a máso-
dik legnagyobb hazai versenysorozattá nőtte ki magát a YST, 
viszonylag rövid kétéves története alatt. A sorozat jelentősé-
gét tovább növelheti, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség 2012. 
május 8-i közgyűlésén vizsgálja meg annak a lehetőségét, 
hogy a YST-t hivatalos yardstick bajnokságként ismerje el.

Miért a YST-re esett a jollésok vá-
lasztása?
A Yardstick Trophy versenysoro-
zat 2012-ben a  harmadik „éva-
dot” ünnepelheti. A  versenysoro-
zat létjogosultságát és sikerességét 
a  résztvevők számának folyamatos 

emelkedése hűen tükrözi. Az MVSZ hivatalos versenynaptá-
rában hasonló – yardstick szám alapján történő – „osztály” 
versenyek és versenysorozat nem szerepel. Külön értéke-
lendő a versenyek díjazása és hangulata. Megítélésem szerint 
az egynapos versenyt követő díjkiosztó és a közös rendezvény 
nagy szerepet játszik a résztvevők összekovácsolásában és fel-
idézi a  70-80-as évek nagyhajós versenyeinek hangulatát. 
Az értékelés szempontjai is kiállták az idő próbáját és a verse-
nyek rendezésének színvonala is sokat javult.

Mely egységeket kerülnek értékelésre a Jolle Trophy-ban?
A versenysorozaton induló hajók többsége más-más hajótí-
pust reprezentál. Ez alól kivételt jelenthetnek a  klasszikus 

25-ös jollék, melyek 2010-ben 13, 2011-ben 15 hajóval vettek 
részt az  egyes YST versenyeken. Sajnos, ezen hajók kormá-
nyosai és legénységük – többségükben – a „fiatal”, hatvan év 
feletti korosztályt képviselik. Megítélésem szerint számukra 
jó és teljesíthető feladatot jelenthet a  Yardstick Trophy-ban 
történő indulás. Ehhez szeretnék külön kedvet csinálni 
a Klasszikus Jolle Trophy kupa kiírásával. A kupáért indul-
hatnak a vintage (1945 előtt épült), a klasszikus (1976 előtt 
épült) és a spirit of tradition (1970 után modern technológiá-
val Benacsek sablonból épült) besorolású hajók.

Mi lesz a Jolle Trophy értékelési rendszere?
Az értékelés, a  Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat 
yardstick II. osztályban elért abszolút eredmény alapján tör-
ténik. Tekintettel arra, hogy a hajók azonos osztályhoz tar-
toznak, külön előnyszámításra nincs szükség. Jelenleg a Ba-
latonon összesen mintegy ötven ilyen hajóról tudunk, szóval 
bőven van lehetőség a résztvevők számának emelésére. Ehhez 
szeretnénk jelen kupa kiírásával segítséget nyújtani.

Jolle Trophy 
Interjú dr. Martin Jánossal, a Jolle Trophy alapítójával

Bővebb információ:
http://www.yardsticktrophy.hu
http://www.facebook.com/pages/Yardstick-Trophy-
Nagyhajós-Kupasorozat/133483673377087
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A kupasorozat kiírója a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség.

A kupasorozat célja, hogy nagyhajós vitorlázóknak ranglista 
rendszerű versenyzési lehetőséget biztosítson a teljes vitorlás 
szezonban.

A kupasorozaton részt vesz minden olyan hajó, amely ren-
delkezik érvényes hajólevéllel és lajstromszámmal, szerepel 
a 2012. évre kiadott, érvényes magyar yardstick listában és 
a  kupasorozat versenyeinek idejére rendelkezik érvényes fe-
lelősségbiztosítással, továbbá benevez a kupasorozat legalább 
egy versenyére. A  kupasorozaton való részvételnek külön 
nevezési díja nincs. A  kupasorozat versenyein, a rendező 
klub versenykiírásaiban megjelölt nevezési díj fizetendő.

A kupasorozat versenyei az ISAF 2009-2012 évre kiadott ver-
senyszabályai szerint kerülnek megrendezésre.

A kupasorozat 11 nagyhajós versenyből áll, amelyeket 
a TVSK, az SVE, a FKVSE, a FVE, a KMP VSE, a SZVE, 
a  SVE, a  BYC, és az  LVE rendez. A  kupasorozat versenyei 
önállóak, előkészítésükért, rendezésükért, és értékelésükért 
a rendező egyesület felel.

A kupasorozat versenykiírása a sorozatban résztvevő verseny 
kiírásának kiegészítéseként érvényes. A sorozat versenyei egy-
séges értékelési rendszerben, három yardstick osztályban, 
a 2012. évre érvényes yardstick lista adatainak figyelembevé-
telével kerülnek értékelésre.

A kupasorozat versenyei, végeredményük alapján, azonos 
súllyal kerülnek értékelésre.

A kupasorozaton résztvevő egységek, hajók (vitorlaszám, ha-
jónév, hajótípus) alapján kerülnek értékelésre, függetlenül 
a kormányos vagy a legénység változásaitól. A sorozat minden 
versenyén, valamennyi résztvevő hajó 3 pontot kap az indu-
lásért (alappont).

A kupasorozaton résztvevő egység, versenyenként az osztályá-
ban, a végeredményben nála hátrébb végzett hajók számának 
megfelelő pontot kapja (számított pont).

Az egység, amelyik versenyenként, osztályában az 1-6 helye-
ken végez, további pontokat (eredményességi pont) kap.
Az első helyezett 10,
a második 7,
a harmadik 5,
a negyedik 3,
az ötödik 2,
és a hatodik 1 pontot.

Az egység versenyenkénti pontszámát az alappont, a  számí-
tott pont és az eredményességi pont összessége adja.

Azok az egységek amelyek
legalább 2 versenyen részt vesznek, további 3,
legalább 3 versenyen részt vesznek, további 6,
legalább 4 versenyen részt vesznek, további 9,
legalább 5 versenyen részt vesznek, további 12,
legalább 6 versenyen részt vesznek, további 15,
legalább 7 versenyen részt vesznek, további 18,
legalább 8 versenyen részt vesznek, további 21,
legalább 9 versenyen részt vesznek, további 24,
legalább 10 versenyen részt vesznek, további 27,
legalább 11 versenyen részt vesznek, további 30 pontot (bó-
nuszpont) kapnak a végeredmény számításánál.

A kupasorozaton résztvevő egység legjobb 8 versenyeredmé-
nye és a hozzáadott bónuszpontok kerülnek értékelésre a vég-
eredmény számításánál. Amennyiben a  kupasorozat verse-
nyei közül 8-nál kevesebb verseny kerül megrendezésre, úgy 
a megrendezett és értékelt versenyek mindegyike értékelésre 
kerül a végeredmény számításánál.

A végeredmény számításánál kialakult holtverseny, pontazo-
nosság esetén, a holtversenyben állók utolsó egymással szem-
ben elért kupasorozatbeli versenyeredménye dönt, függetle-
nül attól, hogy a verseny az eredménybe beszámításra került 
vagy sem. Ha nincs ilyen verseny, akkor a  több versenyen 
részt vett egység javára dől el a holtverseny. Ha továbbra is 
fennáll a holtverseny, akkor a több jobb eredmény dönt.

A kupasorozat eredményeit a kiíró értékeli és tartja nyílván. 
A kupasorozat híreit, versenykiírásait, eredményeit és képeit, 
a kiíró folyamatosan közzéteszi, versenyenként frissíti a www.
yardsticktrophy.hu internetes oldalon.

A kupasorozat végeredménye alapján díjazza a  kiíró 
a  yardstick osztályok 1-6 helyezettjeit és mindhárom 
yardstick osztály összes indulója közül a 3 legtöbb eredmé-
nyességi pontot gyűjtő egységet. Továbbá különdíjak kerül-
nek átadásra. A  kupasorozat díjainak átadására a  2013. évi 
első YST verseny alkalmával kerül sor.

A kupasorozaton való részvétellel kapcsolatos személyi vagy 
vagyoni károkért a kiíró semmiféle felelősséget illetve szava-
tosságot nem vállal.

Balatonboglár, 2012. január 16.

Jó szelet! 

A Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat versenykiírása



A Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat versenyei: 
Verseny Időpont Helyszín Rendező

Kormorán Évadnyitó 2012.05.12. Fonyód FKVE

Pünkösdi Regatta - Keszthely Város Nagydíja 2012.05.27. Keszthely TVSK

Joker-Termoplusz Kupa 2012.06.16. Fonyód FVE

Horváth Boldizsár Emlékverseny 2012.07.01. Balatonfüred BYC

Rizling Kupa 2012.07.14. Ábrahámhegy TVSK

International-Schuller Kupa 2012.07.28. Balatonboglár LVE

Pálos István Emlékverseny 2012.08.11. Fonyód TVSK

Alkotmány Kupa 2012.08.18. Balatonkenese KMPVSE

Szigligeti AQUA Kupa 2012.09.08. Szigliget SZVE

Unitef Kupa 2012.09.29. Balatonföldvár SVE

Dér Kupa 2012.11.03. Balatonkenese LVE

www.yardsticktrophy.hu

Kiíró: Somogy Megyei Vitorlás Szövetség
Rendező egyesületek: Balatonfüredi Yacht Club, Fonyódi Kormoránok VE, 
TVSK,  Fonyódi Vitorlás Egyesület, Kenese Marina Port VSE, Lellei Vitorlás 
Egylet, Spartacus Vitorlás Egylet, Szigligeti Vitorlás Egyesület
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A Compass magazin, az elmúlt években rendszeresen közreműködött vitorlás versenyek szervezése során. Elsősorban a ren-
dezvények kommunikációját segítette. A hírszolgáltató továbbra is kiemelten foglalkozik évi 20-25 vitorlás rendezvény 
kommunikációjával, ugyanakkor idén három sportegyesület partnereként, már 9 regatta szervezésének aktív részese lesz.

Írta: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

Compass Events

Három szakmai regatta, egy One Design Trophy forduló, 
két Yardstick Trophy forduló, két modellvitorlás verseny és 
az  orfűi Vitorlás Napok rendezésének feladataiban oszto-
zik a házigazda vitorlás klubokkal. A Compass rendezvény-
program áprilistól novemberig tart, a Balatonon és az orfűi 
Pécsi-tavon kínál programlehetőséget vitorlázók számára. 
A programban elsősorban nagyhajós yardstick és one design 
versenyek vannak, de megtalálhatóak a dingi, a modellvitor-
lás illetve szörf versenyek is.

A Compass szezon április 14-én kezdődött Orfűn a II. Tóke-
rülő Modellvitorlás Túraversennyel. A  Pécsi-tó megkerülése 
már az első alkalommal is nagyon népszerű volt az RC vitorlá-
zók körében, de az áprilisi időpont lehetővé tette, hogy több  vi-
torlázó is távirányítót ragadjon és megkerülje a Pécsi-tavat. Va-
sárnap, április 15-én is volt regatta, a Micro Magic osztálynak 

EB válogató és ranglistaversenyt rendeztek az OVE klubban.

A második Compass rendezvény Siófokon lesz a III. Osječko 
Pivo LVE OD Kupa, a One Design Trophy kupasorozat má-
sodik fordulója május 19-20. napjain kerül megrendezésre. 
Korábban ez a verseny Balatonlellén volt, de a BL Apartments 
& Yachtclub bezárása és a kikötő bizonytalan helyzete miatt 
Siófokra került. A helyszínváltozástól több osztály részvételét 
várják a szervezők, hiszen a lellei helyszín távolsága volt a leg-
többször említett kritika az LVE OD Kupával kapcsolatban.

Júniusban Siófokon folytatódik a  rendezvényprogram 
a  Compass Regatta Hétvégével, amelynek keretei között, 
június 1-3. napjain kerül megrendezésre az  egészségügyi 
szakma regattája a IV. Surgicare Orvos-Gyógyszerész Kupa. 

A versenyhétvégén nem csak az orvosok szállnak vízre, ekkor 
lesz a  II. Fritz Segel Tour is, a  Fritz vitorlák forgalmazója 
által kiírt nyílt túraverseny a  yardstick osztályok számára. 
Magától értetődik, hogy a Fritz Segel Tour alkalmával külön 
értékelik a Fritz vitorlával versenyzők teljesítményét is. A hét-
vége programjához tartozik a IV. Chivas Regal Mackó Clas-
sic old timer regatta is, melyen az 1975 előtt gyártott klasszi-
kus hajók versenyeznek. Nem lenne teljes a versenyhétvége, 
ha nem kapnának lehetőséget a versenyzésre a modellvitorlá-
zók is, ők szombaton a Compass One Meter Regattán ver-
senyeznek.
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Némi szünet után július végén kerül sor a kö-
vetkező és talán legpatinásabb Compass ren-
dezvényre az  idén hétéves Ügyvéd Kupára. 
A  július 20-22. napjain sorra kerülő, hivata-
los nevén VII. OTP Private Banking Ügyvéd 
Kupa és VOLVO Nagydíj az igazságügyi te-
rületen dolgozók egyik legnagyobb sport ren-
dezvénye, társasági eseménye. A  rendezvény 
tavaly költözött át a  Club Aligába és mivel 
az új helyszín beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket így 2012-ben is a  balatonvilágosi ki-
kötő fogadja a résztvevőket.

Július az  egyetlen hónap az  áprilistól novemberig tartó 
Compass rendezvényprogramban, amikor két verseny is lesz. 
Karsai Lajos és Rick Csaba még a múlt században találta ki azt 
a vitorlásversenyt, amely mára a Balaton nyugati medencéjének 

egyik legnépszerűbb regattájává nőtte ki magát. Idén 16. alka-
lommal rajtol az International & Schuller Kupa mezőnye. Jú-
lius 28-án szombaton az  eredeti helyszínen, Balatonbogláron, 
a Bahart kikötőben fogadják a szervezők a versenyzőket.

Ha augusztus, akkor irány Orfű! Finn, Kalóz, Laser és 
Optimist osztályok mellett a szörfösök és a modellvitorlázók 

versenyeznek három napon keresztül, augusztus 24-25-26. 
napjain a Pécsi-tavon. A Compass Vitorlás Napok az elmúlt 
négy év alatt egy igazi régiós vitorlás fesztivállá vált, a tó és 
a régió legjelentősebb vízi rendezvénye lett.

Mielőtt még mindenki belerázódna a  nyári szünet utáni 
munkatempóba, szeptember elején a  vakáció meghosszab-
bításaként ismét egy szakmai regatta színesíti a  Compass 
programot. Szeptember első hétvégéjén a kenesei Balatonfői 
Yacht Clubban lesz a VII. Grundfos Közmű és Épületgépész 
Kupa, a víz, gáz, villamos és hulladékgazdálkodási szektorok 
valamint az épületgépész szakma vitorlás regattája.

Októberben újra a modellvitorlázóké a  főszerep a Compass 
programban, és visszatérnek a Pécsi-tóra. A legkisebb egysé-
ges modellvitorlás osztály a Micro Magic számára kiírt ver-
seny október 23-án az  OVE klubban lesz. Harmadik éve 
rendezi a PÉMK azonos időpontban a Nyílt MM Baranya 
Megye Bajnokságot, amely az egyik legnépszerűbb MM ver-
seny az évad során.

A 2012-es szezon ismét a Balatonfői Yacht Clubban zárul a VI. 
Dér Kupával, a Balaton legutolsó vitorlásversenyével. Novem-
ber 3-án klasszikus túraverseny rekeszti be a  2012-es vitorlás 
évadot és a Compass versenyprogramot. Megszokott, hogy erre 
a  versenyre jelenik meg a  Szélképek legfrissebb kiadása és ez 
most sem lesz másképp. Minden nevező a Szélképek 2012 című 
könyvet kapja ajándékba a Compass magazintól.

Webes kikötőink: 

IV. SurgiCare Orvos- Gyógyszerész Kupa
www.orvosgyogyszereszkupa.hu

VII. OTP Private Banking Ügyvéd Kupa és Volvo Nagydíj
www.ugyvedkupa.hu

VII. Grundfos Közmű és Épületgépész Kupa
www.kozmukupa.hu

Compass Vitorlas Napok
www.vitorlasnapok.hu

Tókerülő Modellvitorlás Túraverseny 
www.tokerulo.hu

Yardstick Trophy 
www.yardsticktrophy.hu

OneDesing Trophy
www.odtrophy.hu
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III. Osječko Pivo LVE OD Kupa versenykiírása

(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  
2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával)

A verseny helye: Siófok
A verseny ideje: 2012. május 19-20.
Rendező szervezet: Lellei Vitorlás Egylet
Versenyvezető: Erdélyi Béla
Versenyorvos: dr. Balla György 
Hajóosztályok: Asso 99, X-35, Melges 24, 8mOD, 
Nautic, Elliott 770, J24, Sudár Regatta, Scholtz 22.  
A verseny része a 2012. évi One Design Trophy sorozatnak.
Szabályok: A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség 
(ISAF) a „Vitorlázás Versenyszabályai 2009-2012” (további-
akban Versenyszabályok) az MVSZ 2012. évre érvényes Álta-
lános Versenyutasítása és Versenyrendelkezések, valamint az 
érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek.
Részvételi jogosultság: Az MVSZ 2012. évi Versenyrendel-
kezések 1. pontja szerint. 
Nevezés: 2012. május 18-án (pénteken) 18:00 és 20:00 óra 
között és 19-én (szombaton) 7:30 és 8:30 óra között a helyszí-
nen. Az MVSZ versenyengedélyével rendelkező sportolóknak 
lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendsze-
ren (http://vihar.grepton.hu/vihar) keresztül. Az  előnevezés 
akkor válik érvényessé, ha a nevezési időben a versenyirodán: 
• bemutatásra kerül a  nevezési feltételeket igazoló és 

a VIHAR rendszerben nem regisztrált összes irat
• a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést
• a nevezési díj kiegyenlítésre kerül
Melges 24, Asso 99, J24 osztályban nevezéskor ellenőr-
zésre kerül a  legénység súlya, amely – fürdőruhában mérve 
– a Melges 24 osztály esetén nem haladhatja meg a 360 kg-
ot, Asso 99 osztály estén 520 kg-ot, J24-es osztály esetén 
pedig a  400 kg-ot. Egy hajó legénységének egyszerre kell 
megjelennie a mérlegeléshez. Amennyiben a  legénység súlya 
meghaladja a  fenti limitet a nevezési idő végéig újra méret-
heti magát. A  legénység súlyát csak a  nevezési időszakban 
ellenőrzzük.
Nevezési díj: 6000 Ft/fő. Az  1993. január 1-jén és azután 
született versenyzők után 50%-kal csökkentett díjat kell fi-
zetni. Az  1997. január 1-jén és azután született versenyzők 
(mocók) nevezési díjat nem fizetnek.
A versenyzők tájékoztatása, parti jelzések: A Versenyvezető-
ség a hirdetőtáblára kifüggesztett közlemények útján tájéko-
zatja a versenyzőket. 
„D” lobogó a parti árbocra felhúzva egy hangjellel: 50 perc-
nél nem hamarabb rajt következik (parti halasztás esetén).
Versenypálya: Siófok előtti vízterületen cirkáló-hátszél rend-
szerű pálya, felül terelőbójával, alul kapuval, félszeles befu-
tóval. 
A pályák teljesítése: rajt-1-2-3/4(kapu)-1-2-3-cél. 
Pályajelek: Felfújt, színes műanyag bóják. Telepített rajt és 

célvonal nincs. Végeit a  rajt/célhajó sárga zászlós árboca és 
egy-egy bója jelzi. Pályamódosítás esetén a rendező az eredeti 
bójákat mozgatja. Az érvényben lévő 1-es és 2-es bóják irány-
szögét a rajthajón táblára kiírják.
Versenyprogram: 
szombat: első figyelmeztető jelzés: 09:55 óra
további futamok: osztályonkénti ráindítással
vasárnap: első figyelmeztető jelzés: 09:55 óra
további futamok: osztályonkénti ráindítással
A Versenyvezetőség öt (5) futam megrendezését tervezi. Egy 
nap max. 3 futam rendezhető. 
Legkésőbbi rajtidőpont: vasárnap 13:00 óra az  összes osz-
tálynak.
Az egyes csoportok figyelmeztető jelzéseit rajtsorrendnek 
megfelelő sorszámú kódlobogók jelzik (ld. táblázat a követ-
kező oldalon). Az  indulók számának függvényében a  Ver-
senyvezetőség jogosult egyes hajóosztályok rajtjait össze-
vonni. 
Általános visszahívás esetén a  rajtsorrend nem változik. (A 
Versenyutasítás 10.9. pontjának változtatása.).  
Ha a szélviszonyok megengedik, egy adott osztály ráindított 
futamait a csoport célba érkezése után rögtön (a többi osztály 
célba érkezését nem megvárva) rajtoltatja a  Versenyvezető-
ség. Ilyenkor a rajthajón az „L” lobogó kerül kitűzésre külön 
hangjel nélkül. Ennek levonását követően 1 perc múlva jelzik 
az osztály 5 perces, figyelmeztető jelzését.
Halasztás: 30 percnél hosszabb halasztás esetén a Versenyve-
zetőség a Code „AP” halasztó lobogó levonása után 1 perccel 
„F” lobogóval és hangjellel jelzi a közelgő rajteljárást. Az első 
figyelmeztető jelzésre a „F” felvonása után 5 perccel kerül sor. 
(Ez a 27.1. szabály,  a Code „AP”-re vonatkozó szabály és Ál-
talános Versenyutasítás 10.6. pontjának változatása). 30 perc-
nél rövidebb halasztás esetén az „AP” levonása után 1 perccel 
kerül sor az első figyelmeztető jelzésre.
Pályamódosítás: A Versenyvezetőség jogosult az 1. és 2. jelű 
pályajel pozícióját megváltoztatni oly módon, hogy a  meg-
lévő bójákat mozgatja az új szélnek megfelelően. A változta-
tást a Versenyvezetőség folyamatosan köteles jelezni, a 3-as, 
4-es kapunál.
Óvások: A  Versenyvezetőségi hajó partra érkezését követő 
egy órán belül. Óvási díj nincs. Az utolsó futamot követően, 
amennyiben nem jelentenek be a  vízen a  rendezőhajónak 
óvást, a  partra érkezést követően a  lehető legrövidebb időn 
belül lehet díjátadót rendezni!
Értékelés: Négy érvényesen megrendezett futamtól a legrosz-
szabb futam eredménye a  végeredménybe nem számít bele. 
A Verseny egy megrendezett futam esetén is érvényes.
Díjazás: Osztályonként az  I-III. helyezett egységek díjazás-
ban részesülnek. 
Díjkiosztó ünnepség: a vasárnapi futamok után.
Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelős-



séget sem a hajók, sem a versenyzők versenyre való alkalmas-
sága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget és sza-
vatosságot a  versenyen előforduló balesetek és anyagi károk 
vonatkozásában. A  versenyzők a  nevezésükkel kijelentik, 
hogy a  versenykiírás feltételeit elfogadják, és azoknak meg-
felelnek.
Dress code: A One Design Trophy-n versenyző osztályok és 
a rendező klubok egyaránt elkötelezettek aziránt, hogy visz-
szaállítsák a  díjátadók presztízsét! Javasolt ruházat a  díját-
adóra: elsődlegesen a szponzor pólója (ha van ilyen), de lehet 
egy csapat a saját, egységes csapatruhájában, ha egyik sincs, 

akkor a csapat minden tagja egy pique pólóban jelenjen meg 
a díjátadón. A díjátadó presztízsének emeléséhez hozzátarto-
zik az  is, hogy minden csapat képviselje magát a díjátadón. 
Azon csapat, aki helyezett és nem jelenik meg, illetve nem 
képviseli a  csapatot egyetlen csapattag sem, büntető pontot 
kaphat az ODT éves értékelése során.

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik!

Versenyrendezőség

Rajtsorrend:

Csoport Rajtidő Lobogó Rajtoló osztály

I. +00 perc  Asso 99

II. +05 perc  X-35

III. +10 perc  Melges 24

IV. +15 perc 8mOD

V. +20 perc Nautic

Csoport Rajtidő Lobogó Rajtoló osztály

VI. +25perc  Elliott 770

VII. +30 perc  J24

VIII. +35perc  Scholtz 22

IX. +40 perc  Sudár Regatta

III. Osječko Pivo LVE OD Kupa versenykiírása
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A IV. SurgiCare Orvos- Gyógyszerész Kupa kiírása
Orvos-Gyógyszerész

Kupa

(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  
2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával)

A verseny helye: Siófok
A verseny ideje: 2012. június 1-3.
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet
A verseny célja: A  versenyzők, egy túrafutamon és további 
túra vagy pályafutamokon való részvétele, melyet a szervezők 
külön-külön értékelnek és díjaznak. Az Orvos-Gyógyszerész 
Kupára nevezett csapat névadója: orvos, gyógyszerész, egész-
ségügyi intézmény, kamara, egészségügyi szolgáltató lehet. 
A hajó legénységéből legalább egy fő orvos vagy gyógyszerész 
kell legyen.
Versenyvezető: Kenyeres Márta
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 
2009-2012 Az  MVSZ 2012. évi Általános Versenyutasítása 
és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys számuk alapján 
Ys I., Ys II., Ys III. osztályba sorolva. A többtestű hajók - 5 vagy 
annál több induló esetén - saját értékelési rendszerükben.
A nevezés helye: Az LVE versenyirodája. Nevezést csak a ki-
íráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, amely másol-
ható, sokszorosítható, a  www.orvosgyogyszereszkupa.hu 
honlapról letölthető.
A nevezés ideje: Legkésőbb 2012. június 1., 20:00 óra. A ne-
vezés leadható a  +36 72 213 480-as faxon, vagy e-mailben 
a  bodnar.imre@ugyvedkupa.hu címre valamint a  www.
orvosgyogyszereszkupa.hu honlapon. Határidőn túl kizáró-
lag pótnevezést fogadunk el. A  nevezettek kötelesek magu-
kat a helyszínen, a versenyirodán regisztrálni 2012. június 1., 
17:00-20:00 óra, valamint 2012. június 2., 08:00-10:00 óra 
közötti tartamban.
Nevezési díj: A hajónkénti 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) és 
a személyenkénti 4400 Ft + ÁFA (5588 Ft) (amely összeg tar-
talmazza az  MVSZ-nek fizetendő sportszolgáltatási díjat. 
Az MVSZ 1/2010.01.19. számú határozata értelmében a ver-
senyrendező egyesület, az MVSZ-nek 1€+ÁFA/nevező sport-
szolgáltatási díjat köteles megfizetni) összegű nevezési díjakat 

kérjük a  versenyt megelőzően az ugyvedkupa.hu Kft. OTP 
Banknál vezetett 11731001-20695615 számlájára átutalni. 
A pótnevezés díja, hajónként 30 000 Ft+ÁFA, személyenként 
5000 Ft+ÁFA
Kormányos értekezlet: 2012.11.03., 09:30 órakor a  rendez-
vénykikötőben.
Infovonal: +36 20 938 28 78, +36 20 338 32 53
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Értékelés: Yardstick I., II., III. osztályok az  egytestű hajók 
számára. Többtestű hajók saját rendszerükben.
Díjazás: Yardstick osztályonként az első három helyezett, va-
lamint különdíjak.
Díjkiosztó: Szombaton, 2012. június 2-án a gálaműsor kereté-
ben. Vasárnap, 2012. június 3-án a futamot követően.
Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendel-
keznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglé-
tét a  versenyiroda regisztrációkor ellenőrzi. Hiánya esetén 
a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, 
szúrópróbaszerően, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajóle-
velében és az 2012. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezé-
seiben előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok bármi-
lyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ).
A versenyzők kötelesek a rendező által előírt reklámot viselni.
Óvás: Az  óvási szándékról azonnal értesíteni kell az  óvott 
hajót, viselni kell az óvást jelző lobogót, továbbá a befutás-
nál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg kell 
győződni arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a  ver-
senyvezetőségi hajó kikötését követő egy órán belül írásban 
kell beadni a versenyvezetőnél. Az óvástárgyalás időpontját, 
az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszá-
mát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli. Óvási díj nincs.
Szavatosság kizárása: A versenyen, illetve az azon való rész-
vétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, sze-
mélyi illetve vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle 
szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik!

Versenyrendezőség

2012. június 1., péntek 
14:00 Résztvevők és hajók
 fogadása
15:00-20:00 Szakmai programok
17:00-20:00 Nevezés és regisztráció
 a versenyirodán
20:30 Chivas Regal Party

2012. június 2., szombat 
08:00-10:00 Nevezés és regisztráció
09:30 Skipper’s Meeting
10:00-11:00 Kihajózás
11:00 Vitorlásverseny rajt
12:00-16:30 Modellvitorlás verseny
15:00-17:00 Szabadidős programok
17:00 Vacsora
18:30 Gálaműsor, díjátadó
20:30 Chivas Regal Party

2012. június 3., vasárnap 
09:30 Skipper’s Meeting
10:00 Kihajózás 
11:00 Vitorlásverseny rajt

A befutást követő egy órán belül -  
eredményhirdetés és díjátadó

Versenyprogram



a velatura 49er class chronograph.
  amikor a verseny megelőzi a szelet,
                   ne hagyj esélyt semminek.

VELATURA. A SEIKO 1881 óta elkötelezett az órakészítés horizontjának kiszélesítése iránt. Ma, a 
SEIKO új mércét állít fel a 49er hajóosztálynak tervezett vitorlás órák terén, a hajónak, amely akár 25 
csomós sebességre is képes. A robosztus óratokban karbonszálas számlap, zafír üveg, 10 bar 
vízállóság, ébresztő és tachymeter sebességmérő funkció a válasz, amivel a Velatura 49er Class 
Chronograph alapvető része minden legénységnek. seiko.hu

a  t ö k é l e t e s s é g  k ö t e l e z

ad11-027_VELATURA_SNAE17      A4 ( W 165 mm x H 235 mm ) April 2012
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A VII. OTP Private Banking Ügyvéd Kupa és Volvo Nagydíj kiírása

(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  
2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával)

A verseny helye: Balatonaliga - Club Aliga
A verseny ideje: 2012. július 20-22.
A verseny kiírója: Magyar Ügyvédi Kamara
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet
A verseny célja: A  versenyzők, egy túrafutamon és további 
túra vagy pályafutamokon való részvétele, melyet a szervezők 
külön-külön értékelnek és díjaznak. Az Ügyvéd Kupa Nagy-
hajós Regattára nevezett csapat névadója: ügyvéd, ügyvédi 
iroda illetve igazságügyi szervezeti egység, vagy jogtanácsos. 
A  hajó legénységéből legalább egy fő Magyarországon be-
jegyzett ügyvéd, vagy Magyarországon bejegyzett ügyvéd al-
kalmazásában álló alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt, illetve 
green card-al rendelkező jogász. Az  indulási jogot biztosító 
green card a  szervezőnél igényelhető a nevezések lezárásáig. 
További, legénységre vonatkozó megkötés nincs.
Ranglista verseny 70-es cirkálók részére.
Versenyvezető: Erdélyi Béla
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 
2009-2012 Az  MVSZ 2012. évi Általános Versenyutasítása 
és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys számuk alap-
ján Ys I., Ys II., Ys III. osztályba sorolva, többtestűek saját 
értékelési rendszerükben. 70-es cirkálók külön is értékelve.
A nevezés helye: Az LVE versenyirodája. Nevezést csak a ki-
íráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, amely másolható, 
sokszorosítható, a www.ugyvedkupa.hu honlapról letölthető.
A nevezés ideje: 2012. július 20., 17:00 - 20:00 és 2012. jú-
lius 21., 08:00 - 10:00 óra. Előzetes nevezés leadható a +36 72 
213 480-as faxon és e-mailben: bodnar.imre@ugyvedkupa.
hu címre valamint a www.ugyvedkupa.hu honlapon.
Nevezési díj: A hajónkénti 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) és 
a személyenkénti 4400 Ft + ÁFA (5588 Ft) (amely összeg tar-
talmazza az  MVSZ-nek fizetendő sportszolgáltatási díjat. 
Az MVSZ 1/2010.01.19. számú határozata értelmében a ver-
senyrendező egyesület, az MVSZ-nek 1€+ÁFA/nevező sport-

szolgáltatási díjat köteles megfizetni.) összegű nevezési dí-
jakat kérjük a  versenyt megelőzően az  ugyvedkupa.hu Kft. 
OTP Banknál vezetett 11731001-20695615 számlájára át-
utalni.
Kormányos értekezlet: 2012.07.21., 09:30 órakor a  rendez-
vénykikötőben
Infovonal: +36 20 9382878, +36 20 338 32 53
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Értékelés: Yardstick I., II., III. osztályok és 70-es cirkálók va-
lamint többtestűek külön is.
Díjazás: Yardstick osztályonként és a  70-es cirkáló osztály 
első három helyezett, valamint különdíjak.
Díjkiosztó: Szombaton a befutást követően a gálaműsor ke-
retében, a helyszínen. Vasárnap a befutást követően.
Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendel-
keznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglétét 
a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi. Hiánya esetén a nevezést 
nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, szúrópró-
baszerűen, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajólevelében és 
az 2012. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezéseiben előírt 
felszerelési tárgyak szempontjából. Azok bármilyen hiánya 
a hajó kizárását vonja maga után (DSQ). A versenyzők köte-
lesek a rendező által előírt reklámot viselni.
Óvás: Az  óvási szándékról azonnal értesíteni kell az  óvott 
hajót, viselni kell az óvást jelző lobogót, továbbá a befutás-
nál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg kell 
győződni arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a  ver-
senyvezetőségi hajó kikötését követő egy órán belül írásban 
kell beadni a versenyvezetőnél. Az óvástárgyalás időpontját, 
az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszá-
mát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli. Óvási díj nincs
Szavatosság kizárása: A versenyen, illetve az azon való rész-
vétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló szemé-
lyi vagy vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle sza-
vatosságot vagy felelősséget nem vállal.

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik!

Versenyrendezőség

2012. július 20., péntek 
14:00 Résztvevők és hajók
 fogadása
15:00-20:00 Szakmai programok
17:00-20:00 Nevezés és regisztráció
 a versenyirodán
20:30 Chivas Regal Party

2012. július 21., szombat 
08:00-10:00 Nevezés és regisztráció
09:30 Skipper’s Meeting
10:00-11:00 Kihajózás
11:00 Vitorlásverseny rajt
12:00-16:30 Modellvitorlás verseny
15:00-17:00 Szabadidős programok
17:00 Vacsora
18:30 Gálaműsor, díjátadó
20:30 Chivas Regal Party

2012. július 22., vasárnap 
09:30 Skipper’s Meeting
10:00 Kihajózás 
11:00 Vitorlásverseny rajt

A befutást követő egy órán belül -  
eredményhirdetés és díjátadó

Versenyprogram





XVII. International-Schuller Kupa versenykiírása

(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  
2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával)

A verseny helye: Balatonboglár
A verseny ideje: 2012. július 28.
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet
Versenyvezető: Kenyeres Márta
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 
2009-2012. Az MVSZ 2012. évi Általános Versenyutasítása 
és Rendelkezései, az osztályelőírások és a  jelen versenykiírás 
érvényes. A versenyutasítás közvetlenül kapcsolódik a közzé-
tett versenykiíráshoz.
A verseny résztvevői, nevezhető hajóosztályok: YS I., YS II., 
YS III.
Nevezés helye és ideje: 2012.07.27., 18:00-20:00 óráig, vala-
mint 2012.07.28., 08:00-10:00 óráig a versenyirodán.
Nevezési díj: 5000 Ft, ifiknek 2500 Ft, mocóknak díjtalan.
Kormányosi értekezlet: 2012. 07.28., 10:00 órakor a kikötőben
Versenypálya: A széliránytól függően kitűzve.
Rajt: a  balatonboglári kikötő előtti vízterületen a  mólótól 
jobbra (keletre) 6-700 méterre.
Versenytáv: A kormányosi értekezleten ismertetettek szerint. 
A rajt előtt jelentkezni nem kell!
Rajtidő: 2012. 07. 28., 11:00 óra
A két zsűri hajó ezt megelőzően 30 perccel „sárga lobogóval” 
a rajthelyet kitűzi.
• 10:55 órakor figyelmeztető jelzés a  sárga lobogó mellé 

a „A” lobogó felvonása hangjelzés mellett.
• 10:56 órakor előkészítő jelzés a sárga lobogó  és a „A” lo-

bogó mellé felvonása kerül „P” lobogó hangjelzés mellett.
• 10:59 órakor előkészítő jelzés, „P” lobogó bevonása + 

hangjelzés
• 11:00 órakor rajtjelzés, „A” lobogó levonása, és hangjelzés.
A rendezőség a rajtnál nem alkalmazza az 1 perces szabályt, 
ezért a korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan 
rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó 
akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével 
visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.

A rajteljárás alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem vonható 
fel, csak a rajt után 3 perc múlva. Ennek időpontját a rajtha-
jóról hangjelzéssel jelezzük.
Rajthalasztás: A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyez-
tető időjárás miatt halaszthat.
Futamidő korlátozása: Az  utolsó „célba ért hajó” befutási 
ideje 17:00 óra.
Pályarövidítés: Pályarövidítés bármely pályajelnél lehetséges, 
a szabályok szerint.
A verseny félbeszakítása: A  versenyvezetőség a  versenyt 
nem szakítja félbe. Minden hajó kormányosa egyénileg vi-
seli a  verseny feladásának, vagy folytatásának felelősségét. 
Az a vitorlás, amelyik a versenyt feladja, köteles mindent el-
követni, hogy erről a versenyirodát értesítse.
A verseny értékelése: Befutási sorrendben, valamint YS osz-
tályonként időkorrekció számítással.
Díjazás: Minden értékelt osztályban az első három helyezett 
díjazásban részesül. A  verseny valamennyi résztvevőjének 
ajándékkal kedveskedünk, és megvendégeljük a versenyzőket 
egy vacsorával.
Eredményhirdetés: a verseny napján, várhatóan 18 órakor.
Óvás: az  óvási szándékról azonnal értesíteni kell az  óvott 
hajót és befutáskor a rendezőt, viselni kell az óvást jelző lo-
bogót. A verseny befejezése után legkésőbb fél órán belül írás-
ban kell az óvást benyújtani. Tanúról az óvó fél gondoskodik. 
Óvási díj nincs.
Egyéb rendelkezések: Ha a  versenyen a  szélerő meghaladja 
a  B3 értéket, minden versenyző köteles mentőmellényt vi-
selni, már a kikötőből való kiindulástól a verseny teljes idő-
tartama alatt.
Szavatosság kizárása: A verseny rendezősége és a versenyve-
zetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók 
versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a verse-
nyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesete-
kért, vagy anyagi károkért. 

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik!

Versenyrendezőség
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A VII. Grundfos Közmű és Épületgépész Kupa kiírása

(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  
2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával)

A verseny helye: Balatonkenese - BFYC
A verseny ideje: 2012. augusztus 31. - szeptember 2.
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet
A verseny célja: A  versenyzők, egy túrafutamon és további 
pálya- vagy túrafutamokon vesznek részt, amelyeket a  szer-
vezők külön-külön értékelnek és díjaznak. A Közmű és Épü-
letgépész Kupa, a víz, gáz, villamos, hulladékhasznosítási és 
épületgépész szektorban működő szereplők csapatai számára 
kiírt vitorlás verseny. A versenyre cégek csapatai nevezhetnek, 
a társasághoz való kötődésük igazolása mellett.
Versenyvezető: Dániel Gábor
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 
2009-2012 Az MVSZ 2012. évi Általános Versenyutasítása és 
Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys számuk alapján 
Ys I., Ys II., Ys III. osztályba sorolva. A többtestű hajók - 5 vagy 
annál több induló esetén - saját értékelési rendszerükben.
A nevezés helye: Az LVE versenyirodája. Nevezést csak a ki-
íráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, amely másolható, 
sokszorosítható, a www.kozmukupa.hu honlapról letölthető.
A nevezés ideje: Legkésőbb 2012. augusztus 31. 20:00 óra. 
A  nevezés leadható a  +36 72 213 480-as faxon és e-mail-
ben a bodnar.imre@ugyvedkupa.hu címre valamint a www.
kozmukupa.hu honlapon. Határidőn túl kizárólag pótneve-
zést fogadunk el. A nevezettek kötelesek magukat a helyszí-
nen, a versenyirodán regisztrálni 2012. augusztus 31., 17:00-
20:00 óra, valamint 2012. szeptember 1. 08:00-10:00 óra 
közötti tartamban.
Nevezési díj: A hajónkénti 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) és 
a személyenkénti 4400 Ft + ÁFA (5588 Ft) (amely összeg tar-
talmazza az  MVSZ-nek fizetendő sportszolgáltatási díjat. 
Az MVSZ 1/2010.01.19. számú határozata értelmében a ver-
senyrendező egyesület, az MVSZ-nek 1€+ÁFA/nevező sport-
szolgáltatási díjat köteles megfizetni.) összegű nevezési dí-
jakat kérjük a  versenyt megelőzően az  ugyvedkupa.hu Kft. 

OTP Banknál vezetett 11731001-20695615 számlájára át-
utalni. A pótnevezés díja, hajónként 30 000 Ft+ÁFA, szemé-
lyenként 5000 Ft+ÁFA
Kormányos értekezlet: 2012. szeptember 1-én, 09:30 órakor 
a rendezvénykikötőben
Infovonal: +36 20 9382878, +36 20 338 32 53
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Értékelés: Yardstick I., II., III. osztályok az  egytestű hajók 
számára. Többtestű hajók saját rendszerükben.
Díjazás: Yardstick osztályonként az első három helyezett, va-
lamint különdíjak.
Díjkiosztó: Túraverseny 2012. szeptember 1-én a gálaműsor 
keretében, 2012. szeptember 2-án a  pályaverseny befutóját 
követő egy órán belül.
Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendel-
keznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglé-
tét a  versenyiroda regisztrációkor ellenőrzi. Hiánya esetén 
a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, 
szúrópróbaszerően, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajóle-
velében és az 2012. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezé-
seiben előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok bármi-
lyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ).
A versenyzők kötelesek a rendező által előírt reklámot viselni.
Óvás: Az  óvási szándékról azonnal értesíteni kell az  óvott 
hajót, viselni kell az óvást jelző lobogót, továbbá a befutás-
nál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg kell 
győződni arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a  ver-
senyvezetőségi hajó kikötését követő egy órán belül írásban 
kell beadni a versenyvezetőnél. Az óvástárgyalás időpontját, 
az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszá-
mát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli. Óvási díj nincs.
Szavatosság kizárása: A versenyen, illetve az azon való rész-
vétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, sze-
mélyi illetve vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle 
szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik!

Versenyrendezőség

2012. augusztus 31., péntek 
14:00 Résztvevők és hajók
 fogadása
15:00-20:00 Szakmai programok
17:00-20:00 Nevezés és regisztráció
 a versenyirodán
20:30 Chivas Regal Party

2012. szeptember 1., szombat 
08:00-10:00 Nevezés és regisztráció
09:30 Skipper’s Meeting
10:00-11:00 Kihajózás
11:00 Vitorlásverseny rajt
12:00-16:30 Modellvitorlás verseny
15:00-17:00 Szabadidős programok
17:00 Vacsora
18:30 Gálaműsor, díjátadó
20:30 Chivas Regal Party

2012. szeptember 2., vasárnap 
09:30 Skipper’s Meeting
10:00 Kihajózás 
11:00 Vitorlásverseny rajt

A befutást követő egy órán belül -  
eredményhirdetés és díjátadó

Versenyprogram



Az elmúlt időszakban a szennyvíz jelentősen megváltozott. Emelkedik 

a szálas anyag tartalom, csökken a keletkező víz mennyiség. Az új Grundfos 

S-tube járókerék megfelel ezeknek az új kihívásoknak. Ezen új szivattyú 

alkalmazása esetén nem kell döntenie a szabad átömlő keresztmetszet, 

a hatásfok és a megbízhatóság között.

NEM KÖTÜNK 
KOMPROMISSZUMOT

A Grundfos új S-tube járókerék alkalmazásakor 
nem kell kompromisszumot kötni a szabad átömlő 
keresztmetszet és a hidraulikus hatékonyság 
között.

•  Hatékonyság: Kiváló hidraulikus hatásfok 

•  Szabad átömlő keresztmetszet: A nagy szabad 
átömlő keresztmetszet kiváló szilárd anyag 
kezelést biztosít dugulásmentes üzemelés mellett

•  Egyszerűség: A kialakítás egyszerű  és robusztus, 
ami hosszú élettartamot és alacsony fenntartási 
költséget eredményez 

További információk: www.grundfos.com/no-compromise

S-tube hirdetés A4.indd   1 2012.04.24.   14:19
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IV. Compass Vitorlás Napok kiírása

XIII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  

2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával

A verseny neve: XIII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
Versenyszabályok: A  versenyen az  ISAF RRS (2009-2012) 
versenyszabályai, az MVSZ által kiadott 2012. évre érvényes 
versenyutasítás és a  versenynaptár 2012. évi kiegészítő ren-
delkezései az érvényesek.
A verseny helye, ideje: Orfű, 2012.08.24-26.
A verseny rendezője: OVE
Felelős rendező: Rendeczki Lajos
Versenybíró: Fi János
Versenyorvos: Dr. Kádas Zsuzsanna
Nevezések: Előnevezés a www.vitorlasnapok.hu oldalon. Ne-
vezés a helyszínen augusztus 24-án, 17:00-20:00 óra között 
és augusztus 25-én 08:00-10:00 óra között.
Helye: Orfű, Vitorlástelep
Díja: felnőtt: 6000 Ft/fő ifjúsági: 3000 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 kódlobogó)
2. Virsli pálya (2-es kódlobogó)
Rajtidők: 2012.08.25-én 10.00-kor 1. futam. további futa-
mok 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 orvosi enge-
déllyel kell rendelkeznie.
Óvás: Futam befejezése után 1 órán belül, óvási díj: 1000 Ft.
Díjazás: Osztályonként az I. - III. helyezettek díjazásban ré-
szesülnek 6-nál kevesebb induló esetén az I. helyezett tiszte-
letdíjban részesül.
Díjkiosztó: Az utolsó futam befejezése után 1 órán belül.
Kártérítés kizárása: A versenyt rendező szervezet, testület il-
letve az azokban résztvevő személyek semmiféle felelősséggel 
nem tartoznak, a  versenyen illetve az  azon való részvétellel 
kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy okozott 
személyi sérülésekért - beleértve az  esetleges elhalálozást is 
- és vagyoni károkért vagy károsodásokért. A  versenyveze-
tőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem, a hajók 
versenyre való alkalmassága tekintetében sem. A versenyzők 
a nevezésükkel kijelentik, hogy a verseny szabályait és feltét-
eleit elfogadják, és azoknak megfelelnek. Valamennyi részt-
vevő saját felelősségére vesz részt a versenyen.

Jó szelet - Versenyrendezőség

XXI. Pécsi-tó Kupa

A verseny megnevezése: XXI. Pécsi-tó Kupa
A rendező egyesület: Pécsi Ércbányász Modellező Klub
A verseny színhelye: Orfű, Pécsi-tó, Orfűi Vitorlás Egyesü-
let telepe.
Időpont: 2012. 08. 24-26.
Hajóosztályok: F5-E, F5-10
Nevezés: Csóka László 7634 Pécs Őszirózsa utca 10.  
tel. 06-70/458-4089
E-mail: csokalaszlo@chello.hu
Nevezési feltétel: MMSZ tagság, érvényes felelősség biztosí-
tás, nevezési díj befizetés, a NAVIGA építési szabályzatnak 
megfelelő modell.
Nevezési határidő: 2012.08.24.
Nevezési díj összege: 3000 Ft/fő/kategória
A befizetés módja: a helyszínen készpénzben
Óvási díj: írásbeli óvás estén 1000 Ft
Regisztrálás ideje és helye: mind a két kategória első startja 
előtt 08:30-09:30 óráig a helyszínen
Díjazás módja: a  vándorkupát egy évre az  összesített ered-
mény szerinti első helyezett nyeri el.
A kategóriánkénti 1-3. helyezett díjazásban részesül.
Előírások a rádiókkal kapcsolatban: min. 3 kristálypár ki-
véve a 2,4 GHz berendezést. 
A tervezett versenyprogram:
08.24. 10:00-16:30 – F5-E (Utolsó „A” start)
08.25. 10:00-16:30 – F5-10 (Utolsó „A” start)
08.26. 10:00-16:30 – F5-10 (Utolsó „A” start)
Szálláslehetőségek: A vitorlás telepen: ingyenesen biztosíta-
nak sátor, lakókocsi helyet, az Önkormányzatnak fizetendő 
üdülőhelyi díj és lakókocsi díj azonban megfizetendő.
Egyéb szálláson, a résztvevő külön intézése szerint.
Versenyszabályok: a NAVIGA és az MMSZ építési, útjog és 
versenyrendezési szabályzatai alapján.
Bójaérintés megengedett, szabálysértések jóvátétele 360 fokos 
fordulattal.
Felelősség-elhárítás: Minden versenyző saját veszélyére vesz 
rész a versenyen. Lásd a 4. döntés a versenyen való részvételről 
szabályt. A rendező hatóság nem fogad el semminemű felelős-
séget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenyso-
rozaton való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak 
tartama alatt, vagy annak befejezését követően történik.

Csóka László 
SE Elnök



Hosszú utat tettünk meg idáig...

www. jlr.hu

... és nyugodtan meHetünk tovább is.
Vásároljon március 1. és június 30. között új land roVert Vagy range roVert az autoPalace m5-nél! 
a 3 éVre szóló gyári garancia mellé toVábbi 1 éVet adunk ajándékba! az akció egy 4 éVre szóló, 
ingyenes szerVizcsomaggal kiegészülVe a biztonságos célba érést szolgálja minden land roVer 
és range roVer tulajdonosnak.* 

* A fotó illusztráció. Az ajánlat nem teljes körű, a 4 éves kiterjesztett garancia futásteljesítmény korlátozáshoz kötött, melynek mértéke  
150 000 km. További részletekért keresse munkatársainkat a 06 1 882 8900-as telefonszámon vagy az info@jlr.hu e-mail címen!  
Üzemanyag-fogyasztás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően) 5,2-22,6 l/100 km, CO2-kibocsátás (változattól és forgalmi  
viszonyoktól függően) 129-348 g/km.

land roVer és range roVer modellek az autoPalace m5-nél.



VI. Dér Kupa versenykiírása

(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség  
2012. évre kiadott Általános Versenyutasításával)

A verseny helye: Balatonkenese - BFYC
A verseny ideje: 2012. november 3.
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet
Versenyvezető: Kenyeres Márta
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 
2009-2012. Az MVSZ 2012. évi Általános Versenyutasítása 
és Rendelkezései, az osztályelőírások és a  jelen versenykiírás 
érvényes. A versenyutasítás közvetlenül kapcsolódik a közzé-
tett versenykiíráshoz.
A verseny résztvevői, nevezhető hajóosztályok: YS I., YS II., 
YS III. 
Nevezés helye és ideje: 2012.11.03., 08:00-10:00 óráig a ver-
senyirodán.
Nevezési díj: 5000 Ft/fő
Kormányos értekezlet: 2012.11.03., 10:00 órakor a kikötőben
Versenypálya: A széliránytól függően kitűzve. Rajt: a kikötő 
előtti vízterületen a mólótól jobbra (északra) 6-700 méterre.
Versenytáv: A kormányosi értekezleten ismertetettek szerint.
A rajt előtt jelentkezni nem kell!
Rajtidő: 2012.11.03. 11,00 óra
A két zsűri hajó ezt megelőzően 30 perccel „sárga lobogóval” 
a rajthelyet kitűzi.
• 10:55 órakor figyelmeztető jelzés a, a  sárga lobogó mellé 

a „A” lobogó felvonása hangjelzés mellett.
• 10:56 órakor előkészítő jelzés a, a sárga lobogó  és a „A” lo-

bogó mellé felvonása kerül „P” lobogó hangjelzés mellett.
• 10:59 órakor előkészítő jelzés, „P” lobogó bevonása + 

hangjelzés
• 11:00 órakor rajtjelzés, „A” lobogó levonása, és hangjelzés.
A rendezőség a rajtnál nem alkalmazza az 1 perces szabályt, 
ezért a korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan 
rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó 
akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével 
visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.
A rajteljárás alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem vonható 

fel, csak a rajt után 3 perc múlva. Ennek időpontját a rajtha-
jóról hangjelzéssel jelezzük.
Rajthalasztás: A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyez-
tető időjárás miatt halaszthat.
Futamidő korlátozása: Az  utolsó „célba ért hajó” befutási 
ideje 16:00 óra.
Pályarövidítés: Pályarövidítés bármely pályajelnél lehetséges, 
a szabályok szerint.
A verseny félbeszakítása: A  versenyvezetőség a  versenyt 
nem szakítja félbe. Minden hajó kormányosa egyénileg vi-
seli a  verseny feladásának, vagy folytatásának felelősségét. 
Az a vitorlás, amelyik a versenyt feladja, köteles mindent el-
követni, hogy erről a versenyirodát értesítse.
A verseny értékelése: Befutási sorrendben, valamint YS osz-
tályonként időkorrekció számítással.
Díjazás: Minden értékelt osztályban az első három helyezett 
díjazásban részesül. A  verseny valamennyi résztvevőjének 
ajándékkal kedveskedünk, és megvendégeljük a versenyzőket 
egy vacsorával.
Eredményhirdetés: a  verseny napján, befutást követő egy 
órán belül.
Óvás: az  óvási szándékról azonnal értesíteni kell az  óvott 
hajót és a befutás alkalmával a rendezőt, viselni kell az óvást 
jelző lobogót. A rendezőhajó partra érkezésétől számítva fél 
órán belül be kell adni irásban az óvást. Óvási díj nincs.
Egyéb rendelkezések: A  verseny novemberi időpontjára te-
kintettel a mentőmellény viselése az indulástól a partra érke-
zésig kötelező.
Szavatosság kizárása: A verseny rendezősége és a versenyve-
zetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók 
versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a verse-
nyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesete-
kért, vagy anyagi károkért. 

A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik!

Versenyrendezőség

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



Időpont Verseny Sorozat Helyszín Rendező

2012.05.12. Kormorán Évadnyitó Fonyód FKVE

2012.05.19. - 
2012.05.20.

III. Osjecko Pivo LVE Kupa  
OD Trophy 2. forduló Siófok LVE

2012.05.27. Pünkösdi Regatta - Keszthely Város Nagydíja Keszthely TVSK

2012.06.01. - 
2012.06.03.

IV. SurgiCare Orvos- Gyógyszerész Kupa, Fritz 
Segel Tour, Chivas Regal Mackó Classic Siófok LVE

2012.06.16. Joker-Termoplusz Kupa Fonyód FVE

2012.06.16. - 
2012.06.17.

Kereked Kupa  
OD Trophy 3. forduló Csopak KVK

2012.06.30. - 
2012.07.01.

F.W. Raiffeisen Private Banking Kupa  
OD Trophy 4. forduló Balatonföldvár SVE

2012.07.01. Horváth Boldizsár Emlékverseny Balatonfüred BYC

2012.07.14. XII. Rizling Kupa Ábrahámhegy TVSK

2012.07.20. - 
2012.07.22.

VII. OTP Private Banking Ügyvéd Kupa  
és Volvo Nagydíj Club Aliga LVE

2012.07.28. XVII. International-Schuller Kupa Balatonboglár LVE

2012.08.04. - 
2012.08.05.

Westport - Hyde Sails Kupa 
OD Trophy 5 forduló Balatonlelle -

2012.08.11. Pálos István Emlékverseny Fonyód FKVE

2012.08.18. Alkotmány Kupa Balatonkenese KMPVSE

2012.08.24. - 
2012.08.26. Compass Vitorlás Napok Orfű LVE

2012.08.31. - 
2012.09.02. VII. Grundfos Közmű és Épületgépész Kupa Balatonkenese LVE

2012.09.01. - 
2012.09.02. Füred Kupa OD Trophy 6. forduló Balatonfüred BYC

2012.09.08. Szigligeti AQUA Kupa Szigliget SZVE

2012.09.29. - 
2012.09.30. Unitef Kupa Balatonföldvár SVE

2012.11.03. VI. Dér Kupa Balatonkenese LVE

Compass versenynaptár - 2012.
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Az online és print reklámfelületek mellett a partnerek kiemelt 
jelentőséget tulajdonítottak a Fritz-Segel márka rendezvénye-
ken való megjelenésének. 2011-ben négy rendezvényen jelent 
meg a Fritz-Segel támogatóként. A Chiemsee melletti bajor 
vitorlagyártó céget Werner Fritz vezeti, a magyarországi nép-
szerűsítését Szombati Péter irányítja. A  Compass magazin, 
a hazai képviselőt kérdezte a cég eredményeiről, terveiről.

Hány éve van jelen a magyar piacon a Fritz-Segel?
Nagyon régóta használnak itthon Fritz vitorlákat, de a Fritz-
Segel magyarországi piacát 5 éve erősíti tudatosan. Nagyon 
nehéz gazdasági környezetben próbáljuk fejleszteni a képvi-
seletet. Mint a  gazdaság összes résztvevője mi is tartottunk 
a  válság hatásától, azonban számunkra is meglepő módon 
piaci jelenlétünk a 2011/2012-re erősödött. Mérlegelve az el-
múlt öt év munkáját, megelégedve jutottunk arra a következ-
tetésre, hogy a minőségi termék és a vevők rugalmas kiszol-
gálása meghozta a gyümölcsét.

Milyen hajóosztályokat céloz a Fritz-Segel?
A magyar piachoz igazodva a  klasszikus „Fritz-Segel” One 
Design hajóosztályok mellett több területen is vitorlafejlesz-
tésbe kezdtünk, vitorlázókat, hajóépítőket és tulajdonoso-
kat bevonva a  munkába. Természetesen bármilyen hajóra 
készítünk vitorlát a  megrendelő igényei szerint. Ugyanak-
kor létrehoztuk a Fritz Segel Team Hungary-t, ahol egyfajta 

műhelymunka folyik, hogy a  lehető legjobb vitorlákat ad-
hassuk a megrendelőknek. Az egyik legnagyobb projektünk 
a Nautic Boat típusú hajókat érinti, az első NAU 370-es tu-
lajdonosának és a hajóépítő Soponyai Gézának a közreműkö-
désével. A NAU 370 kevlár vitorla tesztelése során levont ta-
pasztalatok és módosítások eredményeit kielemezve elkészült 
három gyönyörű D4 karbon-tecnora vitorlagarnitúra, melyet 
hamarosan minden vitorlázó láthat a Balatonon. A vitorlák 
kivitelezése mellőz minden sallangot, gyönyörű letisztult 
formákkal jelzi a bajor precizitást és rutint. Elkészült az első 
NAU 330-as vitorla garnitúra is, melyet a legújabb, hamaro-
san vízre kerülő vitorlás számára készítettünk. Ez a hajó lesz 
a NAU 311/330-as sikerszéria 50. példánya, melyhez gratulá-
lunk Sopinak és csapatának!

A Melges 24 hajóosztály vitorláit az Európa- és világbajnok, 
jelenleg a Melges 24 mellett TP 52 és RC 44 hajóosztályok-
ban is versenyző, az  elmúlt évek legsikeresebb Dragon ver-
senyzője Markus Wieser fejleszti. A Melges 24 vitorlák már 
a  tavalyi évben, a  nemzetközi porondon is versenyképesek 
voltak. Idén lesznek még apróbb módosítások, amelyek fo-
kozzák a gyorsaságot.

A J24 hajóosztályban Székely Antal és Werner Fritz közösen 
fejlesztik a vitorlagarnitúrát. A fejlesztés, a negyedik generáci-
ónál tart és csupán a nagyvitorla legutóbbi módosításait kell 

A hajózással, vitorlássporttal foglalkozó vállalkozások nem a legjobb időszakukat élik, kevesen tehetik meg, hogy reklám-
kampányokat finanszírozzanak vagy rendezvényeket támogassanak. Tavaly, az év elején kötött szerződést a Fritz Segel és a 
Compass magazin a vitorlagyártó hazai népszerűsítésére. 

Írta: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

Válságkezelés
    Fritz-Segel módra



még tesztelni. Júniustól, nemzetközi szinten ütőképes J24-es 
garnitúrát tudunk biztosítani a hajóosztályban versenyzők ré-
szére, ami azért rendkívüli teljesítmény, mert ebben az osz-
tályban csak 2010-ben kezdődött a fejlesztés és nem egészen 
két év alatt készült el a végleges szett. Tavaly Székely Antal 
csapata második helyen végzett a  J24-es bajnokságon maga 
mögé utasítva a legnagyobb J24-es vitorlagyártók termékeivel 
versenyzőket.

Dragon és Star osztályban évtizedek óta etalon a márka ,de 
Sudár, Regina, Scholtz 22 hajóosztály és a 15-ös illetve 25-ös 
Jolle számára is rendelkezünk ütőképes vitorlázattal.

Mi a helyzet az egyedi gyártású vitorlák terén?
Ezen a területen a Raffica csapat és a Bavaria magyarországi 
képviselete a  legnagyobb ügyfelünk. A Raffica csapat bizal-
mát folyamatosan élvezzük, akik elégedettségük kifejezé-
seként idén egy új 160%-os karbon-tecnora D4 génuával 
erősitik technikai hátterüket. A  Bavaria tulajdonosok to-
vábbra is szívesen tuningolják hajóikat gyengeszeles mene-
tekre és hátszélre Fritz-Segel vitorlákkal.

Milyen a kapcsolat az anyacéggel?
Ha röviden válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy nagyon 
jó, de ez még mindig nem tükrözné a valóságot. A Fritz-Segel 
különös figyelmet fordít a  magyar piacra. A  korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan a  tulajdonos és cégvezető Werner 
Fritz idén is többször jön a Balatonra, sőt idén a SleepWalker 
- NAU 370-es fedélzetén részt vesz a  Kékszalagon is. De 
mindennél fontosabb az üzem gyártási rugalmassága, így ki 
merem jelenteni, hogy Európában a legmagasabb minőséget 
és rövid szállítási határidőket tőlünk kapják vevőink.

Hogyan vált be a rendez-
vényeken való megjele-
nés a Fritz- Segelnek?
Sokkal hatékonyabb rek-
lámnak ítélem, mint a ha-
gyományos megoldáso-
kat. A  rendezvényeken 
az  érdeklődők testközel-
ből és versenyhelyzetben 
is láthatják a  Fritz-Segel 
termékeket, beszélget-
hetnek, tapasztalatokat 
cserélhetnek azokkal, akik már használják a  Fritz-Segel vi-
torlákat. A leghatékonyabb reklámnak tartom és a marketing 
tevékenységünket ebbe az irányba bővítjük a jövőben. Idén is 
részt veszünk négy Compass versenyen, az Ügyvéd, az Orvos-
Gyógyszerész és a  Közmű és Épületgépész Kupákon vala-
mint az Orfűi Vitorlás Napokon. Friss kezdeményezésként ta-
valy útjára indítunk egy saját rendezvényt is Fritz-Segel-Tour 
néven. Június 2-án, Siófokon szervezünk egy nyílt túraver-
senyt, amelynek a kapcsolatteremtés és a tapasztalatcsere lesz-
nek a  fő célkitűzései. A  Fritz-Segel-Tour-on a  hagyományos 
Yardstick osztályok mellett külön értékeljük a Fritz-Segel vi-
torlával versenyzőket is.

Összegezve az  elmondottakat, örömmel tölt el minket, hogy 
a  válság ellenére piaci jelenlétünk erősen fejlődő tendenciát 
mutat. Alapelvünkből, hogy az  árkedvezmény továbbra sem 
mehet a  szolgáltatás és a minőség rovására továbbra sem en-
gedünk remélve, hogy mind több vitorlázó tisztel meg minket 
a bizalmával!
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A - Alfa B - Bravo C - Charlie D - Delta E - Echo F - Foxtrott G - Golf H - Hotel I - India

J - Juliett K - Kilo L - Lima M - Mike N - November O - Oscar P - Papa Q - Quebec R - Romeo
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9 Válasz Helyettesítő 1. Helyettesítő 2. Helyettesítő 3.

 

Kódlobogó kiskáté

Halasztó jelzések:

Lobogó Kiegészítő Magyarázat

h••i• Nem rajtolt futamok halasztva. 
A  figyelmeztető jelzést ennek 
bevonása után 1 perccel adják, 
hacsak ekkor a  futam nem lett 
ismét halasztva vagy érvényte-
lenítve.

 
h•• Nem rajtolt futamok halasztva. 

További jelzések a parton.

 
h•• Nem rajtolt futamok halasztva. 

Mai nap több futam nem lesz.

 
h••i• A kiírt időhöz képest 1 órával 

halasztva

 
h••i• A kiírt időhöz képest 2 órával 

halasztva

 
h••i• A kiírt időhöz képest 3 órával 

halasztva

 
h••i• A kiírt időhöz képest 4 órával 

halasztva

 
h••i• A kiírt időhöz képest 5 órával 

halasztva

 
h••i• A kiírt időhöz képest 6 órával 

halasztva

Érvénytelenítés jelzései

h•••i• Minden elrajtolt futam érvény-
telenítve. Térj vissza a  rajt-te-
rületre. A  figyelmeztető jelzést 
ennek bevonása után 1 perccel 
adják, ha-csak ekkor a  futam 
nem lett ismét halasztva vagy 
érvénytelenítve.

 
h••• Minden futam érvénytelenítve. 

Mai nap több futam nem lesz.

 
h••• Minden futam érvénytelenítve. 

További jelzések a parton.

Előkészítő jelzések

h•i– Előkészítő jelzés.

h•i– A 30.1 szabály érvényben.

h•i– A 30.2 szabály érvényben.

h•i– A 30.3 szabály érvényben.

Visszahívó jelzések

h• Egyéni visszahívás.

h••i• Általános visszahívás. A  figyel-
meztető jelzést, ennek bevonása 
után 1 perccel adják.

Pályaváltoztatás jelzései

h•• A pályát rövidíttették. A  32.2 
szabály van érvényben.

– – – – – A következő jel helyzete meg-
változott.

Egyéb jelzések

h• A parton: Versenyzőknek szóló 
közleményt függesztettek ki. 
A vízen: gyere szólástávolságra; 
vagy kövesd ezt a hajót.

– – – – – A tárgy, amin e lobogó van egy 
hiányzó jelet helyettesít.

h• Viseld az egyéni mentőeszközt.

Jelmagyarázat: Egy fel vagy lefelé mutató nyíl (h i) jelenti a látható jelzés kitűzését, ill. bevonását. Egy pont (•) egy hangjelet; öt szaggatott vonás (- - - - -) 

ismételt hangjelzéseket; egy hosszú vonás (–) egy hosszú hangjelzést jelent. Amikor egy látható jelzést osztálylobogó(k) felett tűzik ki, akkor az  csak arra 

az osztály(ok)ra vonatkozik
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