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Kedves Olvasó!

H

amarosan kezdődik a balatoni vitorlás szezon, melyet mindenki
izgatottan vár. Számunkra ez különösen nagy várakozást jelent,
mivel új kikötőnk most kezdi első teljes idényét. Célunk, hogy
a balatoni vérkeringésbe bekapcsoljuk ezt a csodálatos létesítményt, mely
szívesen és szeretettel vár minden vízen és parton érkező érdeklődőt.
A BL YACHTCLUB, 160 hajónak otthont adó kikötő, Balatonlellén. Közel 3.5
hektáros területén található a kikötőépület, étterem, klubhelység és wellness
centrum, a kültéri fűtött medencék, valamint a 153 luxusapartman.
Az idei versenyszezonban debütáló vitorlázó centrum színes programokkal és
változatos, izgalmas versenyekkel igyekszik meglepni az idelátogató vendégeket és természetesen az egyre nagyobb számban otthonra találó bérlőket.
Versenyprogramunkat úgy alakítottuk ki, hogy valamennyi hajós számára
szórakozást, kikapcsolódást és kihívást jelentsen, ugyanakkor gondoskodunk
a parton maradó hozzátartozókról, gyerekekről és barátokról is. A versenyek
ideje alatt számos parti programot ajánlunk, így nálunk a család minden tagja megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódást.
Kikötőnk a szezont már május elején a Harmat Kupával indítja, majd két hét
múlva az első alkalommal megrendezésre kerülő Építész Regattának adunk
otthont. Május utolsó hétvégéjén Lelle Open néven egyedülálló csapatversenyt
rendezünk up & down pályán, melynek második fordulójára majd szeptemberben keriítünk sort. Júliusban mindenkinek lehetősége lesz kipróbálnia saját
állóképességét, belekóstolhat az egykezes vitorlázás világába. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elnyertük olyan immáron tradícionális versenyek rendezési jogát is mint a III. Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta, a III. Közmű Kupa,
vagy az ötödik alkalommal rendezett Lellei Szél katamarán verseny. A Magyar
Bajnokság ideje alatt kikötőnkből futnak vízre az Assok, illetve az 50-es cirkálók.
Kínálatunkból nem maradhat ki a 49er Class GP sem június 7-én. Szeptember
végén a szörfösök hazai bajnokságának résztvevőit invitáljuk Lellére, majd november elején az évadzáró II. Dér Kupával veszünk búcsút a 2008-as idénytől.
A versenyrendezés mellett ugyanakkor már a közeljövőben tervezzük a gyermek és felnőtt vitorlás oktatás beindítását, remélve hogy kikötőnkből indulva mind többen kötelezik el magukat e csodálatos sportág mellett. Szakmai
partnerünkkel, a Lellei Vitorlás Egylettel karöltve elkötelezetten dolgozunk,
hogy aktív sportélet megvalósítása mellett mind magasabb szintű versenyek
rendezésével minél több vitorlázót láthassunk vendégül marinánkban.
Látogasson el hozzánk, ha egy kikötőnél többre vágyik!
Jó szelet!
Cziráki Márta
BL YACHTCLUB
IMPRESSZUM • Kiadó: BL Port Kft. és ugyvedkupa.hu Kft. Postacím: 8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 36-38. kiado@compassmagazin.hu Hirdetés: hirdetes@compassmagazin.hu
Fotók: Horváth Benedek, Lakatos Roland, Leiner András, Mag Andrea, Murányi Zsolt, sailing.hu, Samu Mihály • Nyomda: Palatia Nyomda 9026 Győr, Víza u. 4. • Terjesztés: Magyar Posta,
alternatív terjesztők és LVE – ingyenes. • A magazinban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! • A kiadványban megjelent cikkek, képek bármilyen utánközlése,
utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus kiadása kizárólag a kiadó engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva!

www.blyc.hu
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VERSENYAJÁNLÓ ÉS

BL YACHTCLUB VERSENYNAPTÁR
2008. április 5-12.
2008. május 3.
2008. május 10-12.
2008. május 17.
2008. május 16-18.
2008. május 24.
2008. május 31.
2008. június 7.
2008. június 7.
2008. június 13-15.
2008. június 28.
2008. július 5.
2008. július 12.
2008. július 18-20.
2008. július 26.
2008. augusztus 2.
2008. augusztus 1-6.
2008. augusztus 16.
2008. augusztus 23-24.
2008. augusztus 29-31.
2008. augusztus 30.
2008. szeptember 5.
2008. szeptember 6.
2008. szeptember 13.
2008. szeptember 19-26.
2008. szeptember 20-21.
2008. szeptember 27.
2008. október 4-10.
2008. november 8.

AC Tavaszi OD Bajnokság
HARMAT KUPA
Pünkösdi Regatta
Kormorán Kupa (évadnyitó)
I. ÉPÍTÉSZ REGATTA
Balaton Regatta
LELLE OPEN TAVASZI YS CSB.
Balaton Regatta
49er CLASS GP
III. HONDA ÜGYVÉD KUPA
Közvil Kupa
AMATŐR EGYKEZES GP
Balaton Regatta
Kékszalag
Balaton Regatta
CMS – Schuller Kupa
NAGYHAJÓS BAJNOKSÁG ASSO, 50‐ES
Zánka Open
Tecon Kupa
III. KÖZMŰ KUPA
V. LELLEI SZÉL KUPA
Építők Kupa
Kormorán Kupa (évadzáró)
LELLE OPEN ŐSZI YS CSB.
J24 Európa Bajnokság
SZÖRF MAGYAR BAJNOKSÁG
Balaton Regatta
IV. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság
DÉR KUPA

Biograd
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Balatonföldvár – Keszthely
Fonyód
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Badacsony
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Fonyód – Keszthely
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Fonyód
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Balatonlelle
Balatonfüred
Szigliget
Fonyód
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Zánka
Balatonfüred
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Balatonfüred
Fonyód
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Balatonfüred
BL YACHTCLUB – Balatonlelle
Siófok
Biograd
BL YACHTCLUB – Balatonlelle

Verseny információk:
Rendező: BL YACHTCLUB (BLYC)
Partner egyesület: Lellei Vitorlás Egylet (LVE)
Web: www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
www.ugyvedkupa.hu • www.kozmukupa.hu
Telefon: +36 70 450-4758
E-mail: yachtclub@blyc.hu
A versenyek helyszíne:
A part felöl: Az M7-es autópálya 135-ös lejáratán keresztül, Balatonlelle felsőnél rögtön jobbra, majd át a vasúton és balra, kb. 1000 méter a Köztársaság u. 36-38.
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A víz felöl: É 46’47.743 / K 17’42.412
EXTRA: A nevezési és részvételi díj valamennyi BL
YACHTKLUB verseny esetében magába foglalja a verseny tartama alatti kikötőhelyet, a szombati vacsorát,
a kültéri fűtött medencék és a kikötői strandterület, valamint a beltéri wellness részleg használatát. A maszszázs szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe.
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”
www.blyc.hu

www.blyc.hu
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HARMAT KUPA
Elérkezett az idő, hogy a Balaton nyugati medencéjének amatőr vitorlázói ünnepélyes keretek között
indítsák az aktuális vitorlázó évadot. A balatoni
évadnyitó versenyeknek hagyományai vannak, szezonnyitó regattánkkal tovább szeretnénk a tradíciókat erősíteni. Számunkra az évadnyitók viszony-

lagos távolsága olykor kényelmetlenségekkel járt.
Elhatároztuk, hogy a Balaton nyugati medencéjének
centrumában lehetővé tesszük, a környék vitorlázóinak, hogy ünnepség és verseny keretei között kezdjék meg a téli napokon várva várt vitorlás szezont.
A verseny kiírója: BL YACHTCLUB
A verseny médiatámogatói: Compass, Sailing.hu,
Hajó Magazin

Versenyprogram:
2008. május 2., péntek
 15:00 – 17:00 rádió-távirányítású vitorlás bemutató
 17:00 – 19:00 nevezés
2008. május 3., szombat
 08:00 – 09:00 nevezés
 09:00 kormányos értekezlet
 09:30 szezonnyitó ünnepség a parton, majd a vízen
 11:00 a verseny rajtja
 14:00 – 16:30 befutó utáni étvágyoltó
 16:00 befutási limitidő
 14:00 – 18:00 wellness
 18:00 eredményhirdetés
 19:00 vacsora
 20:00 záróparty
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Nevezési díj: 3000 Ft/fő
Kísérő részvételi díja: 3000 Ft/fő
Gyermekkedvezmény: 8 éves korig 100%, 12 éves
korig 50%
Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450-4758
Díjazás: Yardstick osztályok szerinti díjazás, különdíjak
Díjak:
Serleg, érem és tárgyjutalmak
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”

www.blyc.hu

www.blyc.hu
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I. Építész Regatta
A Magyar Építőművészek Szövetsége 1902-ben alakult,
elkötelezett a környezetkultúra, az épített környezet minőségének védelmében, természeti értékeink megőrzésében. Szükségesnek tartja, hogy a ma igen megosztott
társadalmában olyan eseményeket kezdeményezzen,
melyek a fenti értékek képviseletében összehozzák az
irántuk érdeklődőket. A vitorlás verseny házigazdája,
a kortárs építészet egyik legújabb színvonalas alkotása a
BL YACHTCLUB. Innen indul a regatta, melynek közbenső állomása a történelmi hangulatú Szigliget, azon belül
az Eszterházy pince. A tudatosan választott versenyhelyszínek a badacsonyi borvidék összekapcsolását jelentik
a XXI. század építészeti irányzatával. A szigligeti pihenést
követően, vasárnap ismét hajóba száll a mezőny és versenytempóban visszatér a BL YACHTCLUB-ba.
Az I. Építész Regatta kiemelt programja a pénteki
Brick Award 2008. Nemzetközi Építészeti díj, valamint
a 2008. évi Ybl-Miklós díj, díjazottainak kiállítása.
A verseny kiírója: Magyar Építőművészek Szövetsége
A verseny szakmai támogatója: Wineberger Téglaipari Zrt., Magyar Építész Kamara
A verseny fővédnöke: Kálmán Ernő, a MÉSZ elnöke
A verseny védnökei: Fábry Sándor író, humorista, Kovács Ákos előadóművész, Kenéz István,
Balatonlelle Város polgármestere
A verseny médiatámogatói: Compass, Sailing.hu,
Hajó Magazin

Versenyprogram:
2008. május 16., péntek
 14:00 – 20:00 regisztráció
 15:00 – 17:00 rádió-távirányítású vitorlás bemutató
 17:00 – 20:00 szakmai beszélgetés és bemutató
 19:00 Brick Award 2008. évi Nemzetközi Építészeti
díj, valamint a 2008. évi Ybl-Miklós díj, díjazottainak kiállítása
 20:00 vacsora
 21:00 zenés program
2008. május 17., szombat
 8:00 – 9:00 regisztráció
 10:00 kormányosi értekezlet
 11:00 rajt
 16:00 befutási limitidő
 14:00-16:00 befutó utáni falatozás
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 17:00 eredményhirdetés
 18:00 borkóstoló és vacsora az Esterházy Pincében
2008. május 18., vasárnap
 9:00 kormányos értekezlet
 10:00 rajt
 15:00 befutási limitidő
A verseny útvonala:
2008. május 17., szombat: Balatonlelle BLYC(rajt)Szigliget (cél)
2008. május 18., vasárnap: Szigliget (rajt)-Balatonlelle
BLYC (cél)
Nevezési díj: 3500 Ft/fő és 15 000 Ft/hajó
A MÉSZ tagjainak hajónevezési díjat nem kell fizetniük.
Kísérő részvételi díja: 3500 Ft
Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
meszorg@t-online.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70/450-47-58
Díjazás: Yardstick osztályok szerinti díjazás, különdíjak
Díjak: Serleg, érem és a hagyományos tárgyjutalmak
a támogatók jóvoltából
Fődíj I.: Meglepetés!!!
Fődíj II.: a YS 1-3. helyezett csapatok 15-10-5 alkalomra szóló BL YACHTCLUB vendégkártyát (kikötőhely
és wellness használattal) nyernek
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”
www.blyc.hu

www.blyc.hu
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LELLE OPEN Yardstick CSB
Május végén és szeptember közepén csapatokat várunk a BL YACHTCLUB-ba.
Egy csapat a maga választotta néven, díjmentes reklámhasználat mellett nevezhet a 4 futamra kiírt up&down pályaversenyre, ahol a yardstick osztályok különkülön rajtolnak. A csapat egy yardstick I., II, illetve III. osztályú hajóból és legénységeikből áll. A csapat eredményét a három csapattag hajó összesített eredménye
adja meg, így alakul ki a csapatok sorrendje. A tavaszi és az őszi versenyt külön
értékeljük.

MÁR MOST KEZD MEG A CSAPATÉPÍTÉST!
A verseny kiírója: BL YACHTCLUB
A verseny médiatámogatói: Compass, Sailing.hu, Hajó Magazin

Versenyprogram:
2008. május 30., péntek és
2008. szeptember 12., péntek
 15:00 – 17:00 rádió-távirányítású vitorlás bemutató
 17:00 – 19:00 nevezés

Nevezési díj: 3000 Ft/fő és 12 000 Ft/csapat
Kísérő részvételi díja: 3000 Ft/fő
Gyermekkedvezmény: 8 éves korig 100%, 12 éves
korig 50%

2008. május 31., szombat és
2008. szeptember 13., szombat
 08:00 – 09:00 nevezés
 09:00 kormányos értekezlet
 10:00 az első futam rajtja, a további rajt ráindítással
 15:00 – 16:00 befutó utáni étvágyoltó
 15:00 – 18:00 wellness
 18:00 vacsora
 19:30 záróparty

Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450-4758

2008. június 1., vasárnap és
2008. szeptember 14., vasárnap
 10:00 a futam rajtja, a további rajt ráindítással
 13:00 a legkésőbbi rajtidőpont
 15:00 eredményhirdetés
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Díjazás: Csapatok szerinti díjazás.
Díjak: Serleg, érem és tárgyjutalmak
Fődíjak: Az 1-3 helyezett csapatok hajói, ingyenes kikötőhelyet nyernek a BL YACHTCLUB -ban, a 2009-es
szezonra
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”

www.blyc.hu

www.blyc.hu
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III. HONDA ÜGYVÉD KUPA
Nagyhajós Regatta
A Balaton kiemelkedő business kupája, mely komoly rangot vívott ki magának az ügyvédek és a vitorlázók népes táborában. Az évek során egyre nagyobb számban vesznek részt az ügyvédek vezette csapatok a regattán. Jellemzővé vált, hogy
teljes ügyvédi irodák, saját vagy bérelt hajókkal vágnak neki a hagyományos júniusi megmérettetésnek. A verseny kiváló
alkalom, hogy a Balaton tradicionális hajói, a tókerülő verseny favoritjai és akár az egyes one design versenyek résztvevői
átlátogassanak a Balaton nyugati medencéjébe, egy kellemes hétvégi kikapcsolódásra. Az idei évben bevezetésre kerül
a vasárnapi sprint (hazakísérő) futam, egy nyugati és egy keleti irányba kijelölt pályán. A versenyzők hazavezető útjuktól
függően rajtolnak az egyik vagy másik sprint-pályán.
A verseny kiírója: A Magyar Ügyvédi Kamara
A verseny fővédnöke: Dr. Bánáti János, a Magyar
Ügyvédi Kamara elnöke
A verseny támogatói: Honda, BL Yachtclub, Albacomp,
Adriatic Challenge, Seiko, Musto, Harken, Fortrend, Red
Bull, Tonino Lamborghini Caﬀe, Kollár Pince, Tax Team
Security, FGF, Harkányi Gyógyfürdő, M. Profood
A verseny médiatámogatói: Ügyvédek Lapja, Pesti
Ügyvéd, Compass, Sailing.hu, Hajó Magazin, Glóbusz
Magazin, Yachtlap.hu
A verseny címvédője: Sirocco • Cittel Lajos • Kovács
Barborják és Társai ügyvédi iroda

Versenyprogram:
2008. június 13., péntek
 14:00 – 20:00 regisztráció
 15:00 – 17:00 rádió-távirányítású vitorlás bemutató
 16:00 – 19:00 labdarúgó gála
 20:00 gulyás party
 21:00 karaoke
2008. június 14., szombat
 08:00 – 09:00 regisztráció
 10:00 kormányos értekezlet
 11:00 rajt
 16:00 befutási limitidő
 14:00 – 16:00 befutó utáni étvágyoltó
 14:00 – 18:00 wellness
 18:00 eredményhirdetés
 19:00 vacsora
 20:00 móló party
2008. június 15., vasárnap
 10:00 kormányos értekezlet
 11:00 rajt (sprint futam)
 15:00 befutási limitidő
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Nevezési díj: 3500 Ft/fő és 15 000 Ft/hajó
Kísérő részvételi díja: 3500 Ft/fő
Nevezés, versenykiírásés további információ:
www.ugyvedkupa.hu • www.compassmagazin.hu
www.blyc.hu
bodnar.imre@ugyvedkupa.hu • +36 20 938 2878
cziraki.marta@ugyvedkupa.hu • +36 70 450-4758
Díjazás: Yardstick osztályok szerinti díjazás, különdíjak
Díjak: Serleg, érem és a hagyományos tárgyjutalmak
Fődíj I: Bavaria 42 match charterhét, az Adriatic
Challenge felajánlásaként
Fődíj II: A Ys 1-3 helyezett csapatok, 15 – 10 - 5 alkalomra szóló BL YACHTCLUB vendégkártyát, (kikötőhely és wellness használattal) nyernek
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”

www.blyc.hu

EUROPEAN

CHAMPIONSHIP

BALATONFÜRED

HUNGARY

THE MEETING LAKE!

EUROPEAN2008
CHAMPIONSHIP
19-26 SEPTEMBER
HUNGARY-BALATONFÜRED

MEGHÍVÓ!
A Balatonfüredi Yacht Club és a Magyar Vitorlás Szövetség vár
Téged és Csapatod a 2008-as J/24-es Európabajnokságra!

A 2008-AS ESZTENDŐ LEGJELENTŐSEBB NEMZEKÖZI
VITORLÁS ESEMÉNYE A BALATONON!
A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB ONE DESIGN KEELERÉNEK KONTINENS VIADALA HAZÁNKBAN!
J-24 NYÍLT EURÓPABAJNOKSÁG 2008. SZEPTEMBER
19-26. KÖZÖTT BALATONFÜREDEN!
Miért pont egy J-24-es a Balatonra?
A világ legnépszerűbb, nagyon szigorú előírásokkal rendelkező One-Design
keelere, melyből eddig több mint 5.500 db készült a világon.
Európa számos országában található jelentős J24-es flotta, folyamatos
nemzetközi versenyzési és továbblépési lehetőséget biztosítva a jobbaknak.
A legdinamikusabban fejlődő magyar
sporthajó flotta. Hazánkban az eddigi
20 versenyző egység mellé csak 2008ban 8 új hajó érkezik. A Pénteki Regatták versenysorozat és a fejlődő, hazai
match-race versenyzés hivatalos hajója 2008-tól. Ezzel a hajóval rendezik
a 2008-as esztendő legjelentősebb
nemzetközi nagyhajós vitorlásversenyét a Balatonon!
…és nem csak ezért!

www.j24.hu

www.blyc.hu

Próbáld ki TE is! Akár családdal is. Szeretni fogod!
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AMATŐR

EGYKEZES
GP
Évek óta figyelemmel kísérjük a Balatonon folyó egykezes versenyzést. A versenyek egyre profibbak, egyre több vitorlázót vonzanak. Sokan kacérkodtak az
indulás gondolatával, de vagy a megfelelő hajójuk, vagy a felkészültségük, vagy
a bátorságuk hiányzott, hogy belevágjanak. Most itt a lehetőség. A verseny yardstick osztályú hajókkal kerül megrendezésre, kategóriák szerint. Az amatőr
egykezest, nagy kalandnak szánjuk ahol a részvétel, a versenytáv teljesítése és természetesen a győzelem íze édesíti
a teljesítményt. A versenytávot úgy alakítottuk ki Balatonlelle és Gyenesdiás között, hogy felkészülésül szolgálhasson a nyár végi, őszi egykezes versenyekhez. Ameddig a hajó és kapitánya küzd a versenyen, a család többi tagja
élvezheti a BL YACHTCLUB szolgáltatásait, és a partról folyamatosan figyelemmel kísérheti a versenyt.
A verseny kiírója: BL YACHTCLUB
A verseny médiatámogatói: Compass, Sailing.hu, Hajó Magazin

Versenyprogram:
2008. július 4., péntek
 17:00 – 19:00 nevezés

Gyermekkedvezmény: 8 éves korig 100%, 12 éves
korig 50%

2008. július 5., szombat
 07:00 – 08:00 nevezés
 08:30 kormányos értekezlet
 09:00 Rajt
 02:00 befutási limitidő

Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450-4758

2008. július 6., vasárnap
 11:00 eredményhirdetés
Nevezési díj: 10 000 Ft/hajó
Kísérő részvételi díja: 3000 Ft/fő
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Díjazás: Abszolút és kategóriák szerinti díjazás,
különdíjak
Díjak: Serleg, érem és tárgyjutalmak
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”

www.blyc.hu

NAGYHAJÓS OB
Két hajóosztály is az új balatonlellei
kikötőt választotta az Országos
Bajnokságának helyszínéül 2008-ban:

Asso 99:
A hajót 1983-ban Ettore Santarelli tervezte. Jelenleg közel
150 egység vitorlázik szerte Európában, ebből hazánkban
20 hajó szeli a vizeket. A vitorlaszámokat szigorúan a gyártási sorrendnek megfelelően kapják a hajók. Az Asso-t versenyeken 6 fő vitorlázza, kiknek a súlya legfeljebb 520 kg.
lehet. A hat emberből három trapézol, ezek együttes súlya
maximálisan 260 kg. Magyarországra 1998-ban jutott el
az első Asso, amit Fonyó Károly vásárolt Svájcból. 2000-ben
megalakult az osztályszövetség és még ebben az évben Asso
Magyar Bajnokságot is rendeztek, ahogy azóta minden évben. Idén az Asso is megérkezett a BL YACHTCLUB-ba.
A címvédő, 2007. év Magyar Bajnoka: Yuppie • Nyári
Zsolt

50-es cirkáló:
Az ötvenesek Magyar Bajnokságát 1942 óta rendezik a Balatonon, most első ízben a BL YACHTCLUB ad otthont e rangos eseménynek. A lellei kikötőbe érkező klasszikus versenyhajók 6-8 tonna súlyúak, mintegy 50-60 m2 vitorlázattal és
több mint 100 m2-es spinnakerrel rendelkeznek. Jellemzően
konzervatív vonalrajzú, hosszúkieles konstrukció az ötvenes. Versenylegénysége 4-5 fő, amely mellett bőven van
hely a „mocók” felnevelésére, hogy újabb és újabb generációk ismerjék és szeressék meg a vitorlássportot, idén a BL
YACHTCLUB-ból indulva, a bajnokság futamaira.
A címvédő, 2007. év Magyar Bajnoka: Scutamil ”C”
Turcsányi Béla

A Harkányi Gyógyfürdôben
természetgyógyászati
szolgáltatásainkat

20%-os kedvezménnyel
vehetik igénybe
kedves vendégeink!

Szeretettel várjuk Önöket
a hét minden napján!

A verseny kiírója: A Magyar Vitorlás Szövetség
A verseny időpontja: 2008. augusztus 1-6.
A verseny médiatámogatói: Az MVSZ médiatámogatói.
Nevezési díj: MVSZ versenykiírása szerint.
Nevezés, versenykiírás: www.asso99.hu
www.epigramma.hu/50es illetve a www.hunsail.hu
Információ: www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450-4758
Díjazás és díjak: MVSZ versenykiírása szerint
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”
www.blyc.hu

www.harkanyfurdo.hu
Tel.: 72/480-251 • e-mail: harkanyfurdo@axelero.hu
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III. Közmű Kupa
A gáz- víz-, villamos-közmű és hulladékhasznosítási szférában dolgozók számára megrendezett vitorlás kupa gondolata még évekkel ezelőtt fogalmazódott meg az ötletgazdában. A megvalósításához ugyanakkor nagyban hozzájárult,
hogy az utóbbi években egyre több üzletember és mérnök
választja szabadidejének hasznos eltöltésére a vitorlázást.
Tavaly, várakozásokon felül, rendkívül nagy számban neveztek a résztvevők, hogy kellemes hangulatban töltsék
idejüket kollegáikkal, partnereikkel a Balaton vízén és partján. Az egész hétvégére programot adó rendezvény fő célja,
hogy a résztvevők, a vitorlázás iránt érdeklődő cégvezetők
és menedzserek a verseny mellett aktívan kikapcsolódhassanak, a különböző programok segítségével, családjuk
és barátaik társaságában. Az idei évben bevezetésre kerül a

vasárnapi sprint (hazakísérő) futam, egy nyugati és egy keleti irányba kijelölt pályán. A versenyzők hazavezető útjuktól függően rajtolnak az egyik vagy másik sprint-pályán.
Ami a pénzvilág képviselőinek a Bankár Kupa, vagy a jogászoknak az Ügyvéd Kupa, az a mérnököknek a Közmű Kupa.
A verseny kiírója: FGF – Georg Fischer
A verseny támogatói: FGF, BL Yachtclub, Albacomp,
Adriatic Challenge, Seiko, Fortrend, Pécsi Sőrfőzde, Red
Bull, Tax Team Security, Harkányi Gyógyfürdő
Averseny médiatámogatói: Vízmű Panoráma, Compass,
Sailing.hu, Hajó Magazin, Glóbusz Magazin, Yachtlap.hu
Verseny címvédője: Lisa-Axa Brokernet • Gyenese Balázs • MAVÍZ

Versenyprogram:
2008. augusztus 29., péntek
 14:00 – 20:00 regisztráció
 18:00 grill party
2008. augusztus 30., szombat
 08:00 – 09:00 regisztráció
 10:00 kormányos értekezlet
 11:00 rajt
 16:00 befutási limitidő
 14:00 – 16:00 befutó utáni étvágyoltó
 14:00 – 18:00 wellness
 18:00 eredményhirdetés
 19:00 vacsora
 20:00 móló party
2008. augusztus 31., vasárnap
 10:00 kormányos értekezlet
 11:00 rajt (sprint futam)
 15:00 befutási limitidő
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Nevezési díj: 3500 Ft/fő és 15 000 Ft/hajó
Kísérő részvételi díja: 3500 Ft/fő
Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.kozmukupa.hu • www.compassmagazin.hu
www.blyc.hu
kalman.rozsnyay@fgf.hu • +36 30 932 6599
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450 4758
Díjazás: Yardstick osztályok szerinti díjazás, különdíjak
Díjak: Serleg, érem és a hagyományos tárgyjutalmak
Fődíj I: Bavaria 42 match charterhét, az Adriatic
Challenge felajánlásából
Fődíj II: A Ys 1-3 helyezett csapatok, 15 – 10 - 5 alkalomra szóló BL YACHTCLUB vendégkártyát, (kikötőhely, wellness) nyernek
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”
www.blyc.hu

www.blyc.hu
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V. Lellei Szél

TOPCAT Katamarán Kupa
Gyorsan repül az idő! Amikor 2004-ben a Lellei Szél megrendezte a Balaton első katamarán versenyét, senki
sem gondolta, hogy a jubileumi ötödik versenyre ilyen elegáns környezetben kerülhet sor. A homokos part
megoldja a katamaránosok minden eddigi tárolási és kifutási problémáját. A hazai és nemzetközi mezőnyt,
a világ és Európa bajnokságokon már megszokott körülmények fogadják. Minden katamaránosra számítunk
és az érdeklődőket is szívesen látjuk! Az idei évben, part közelben élvezhetik a versenyt a nézők, a résztvevők
pedig kipróbálhatják a vitorlázás új dimenzióját.

A verseny kiírója: Lellei Szél Vitorlásbolt
A verseny támogatói: TOPCAT, Musto, Harken
A verseny médiatámogatói: Compass, Sailing.hu, Hajó Magazin
A verseny címvédője: Gáthi Gergely

Versenyprogram:
2008. augusztus 29., péntek
 10:00-től érkezés és katamaránok összeszerelése
 12:00 – 17:00 szabadedzés
 17:00 – 19:00 nevezés.
 18:00 grill party
2008. augusztus 30., szombat
 08:00 – 09:00 nevezés
 09:00 kormányos értekezlet
 10:00 a verseny rajtja
 14:00 – 16:00 befutó utáni étvágyoltó
 14:00 – 18:00 wellness
 18:00 eredményhirdetés
 19:00 vacsora
 20:00 móló party
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2008. augusztus 31., vasárnap
 Szélcsend pótnap
 TOPCAT katamarán teszt
Nevezési díj: 9000 Ft / katamarán kapitánnyal,
ITCA tagok 50% kedvezmény
Legénység vagy kísérő: 3500 Ft/fő
Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.lelleiszel.hu • Gáthy György • +36 30 9219 500
Díjazás: TOPCAT magyar bajnokság, Catstick szerinti összesített díjazás
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”

www.blyc.hu

www.blyc.hu
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49er Class GP és Szörf OB

49er Class:
Sydneyben született meg a hajó, amely legyőzte a Repülő Hollandit és egyre népszerűbbé vált látványossága
folytán. Végleges formáját 1995-ben, Julian
Brethwaite jóvoltából nyerte el. Amikor a Repülő Hollandit törölték az
olimpiai programból, megnyílt az
út eme gyors és a médiát igencsak
vonzó hajóosztály előtt. Térhódítása 1996-tól megállíthatatlan, Európában
a Garda tó, hazánkban
Balatonföldvár a centruma, a 49-es vitorlázásnak.
A 49-esek idén GP futammal
látogatnak Lellére.

Szörf OB:
Jelenleg a szörf a vitorlázás egyik legsikeresebb szakága, mely Detre Diana és Gádorfalvi Áron jóvoltából
kvótát szerzett a pekingi olimpiára. Magyarországon
évtizedek óta hódít a sport melyben a kezdetetktől
rendeznek Szörf Magyar Bajnokságot.
Tavaly összesen kilenc osztályban hirdettek bajnokokat. A BL YACHTCLUB szeptember végén fogadja
a magyar bajnoki mezőnyt.

Információ:
www.49er.hu • www.windsurfing.hu
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450-4758
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”
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Versenyprogram:
2008. november 7., péntek
 17:00 – 19:00 nevezés
2008. november 8., szombat
 08:00 – 10:00 nevezés
 10:00 kormányos értekezlet
 11:00 a verseny rajtja
 14:00 – 16:30 befutó utáni étvágyoltó
 15:00 befutási limitidő
 14:00 – 18:00 wellness
 17:00 eredményhirdetés
 18:00 vacsora
 20:00 záróparty
Nevezési díj: 3000 Ft/fő
Kísérő részvételi díja: 3000 Ft/fő
Gyermekkedvezmény: 8 éves korig 100%, 12 éves
korig 50%
Nevezés, versenykiírás és további információ:
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu
yachtclub@blyc.hu • +36 70 450-4758
Díjazás: Yardstick osztályok szerinti díjazás, különdíjak
Díjak: Hajóharang, érem és tárgyjutalmak
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”

II. Dér Kupa
Kinyújtottuk a balatoni vitorlás szezont. A Köd Kupa utáni hétvégén, a nyugati Balatonon is megtartjuk a szezon
utolsó versenyét, immáron második alkalommal. A verseny után marad elég idő novemberben, hogy a hajókat
felkészítsük a télre, a partra daruzzuk, vagy akár szakszerűen vízben tároljuk a BL YACHTCLUB forgatottvizű, téliesített kikötőmedencéjében. A versenyre nevező hajók
20% téli tárolási díjkedvezményben részesülnek, amenynyiben télen is a BL YACHTKLUB-ot választják..
A verseny kiírója: BL YACHTCLUB
A verseny médiatámogatói: Compass, Sailing.hu,
Hajó Magazin
A verseny címvédője: NJL • ifj. Scholtz Imre
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Van élet a cső után!
EGY SZUBJEKTÍV SZEZONNYITÓ MUSTRA
Kezembe vettem az idei vitorlás versenynaptárt és némi vizsgálódás után megállapítottam, hogy bizony van
élet a „cső” után is. Igaz, hogy zömében túraversenyek, és ahogy mostanában fogalmaznak, az MVSZ hivatalos rendszerén kívüli versenyek dominálnak, de legalább már nem borul fel a Balaton.

Az utóbbi években elindult tendencia tovább folytatódik és a nyugati
medence is egyre inkább helyet
követel magának a honi vitorláséletben. Igaz, még most is jól érzékelhető a Füred központúság, hiszen míg a nyugati medencében 37
nagyhajós versenyt rendeznek (ez a
szám két éve még éppen, hogy elérte a 20-at), addig a keletiben 81-et!
Láthatóan a nagyhajós mezőny részére kiírt versenyek bukkannak fel
nagyobb számban az alsó Balatonon, a hagyományos, megszokott
kishajós versenyeken kívül nem
igen látni újabbakat. Sajnos Földvár
után, egészen Keszthelyig nem nagyon akad, aki kishajós versenyek
rendezésére adja a fejét.
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A nyugati medence sportéletének
alapvető feltételeként szolgáló kikötői háttér is látványos fejlődésnek
indult az elmúlt években. A Balatoni Hajózási Zrt. is sorban újítja
fel kikötőit, legutóbb a szemesi
vitorlázók örülhettek a megújult
létesítménynek és már rebesgetik a
boglári beruházás tavaszi kezdését
is. Érkeznek hírek balatonfenyvesi
kikötő tervekről és bélatelepi önerős
kikötő beruházásról. Fonyódon is
lassan elkészül a kalóz kikötő, a Port
Lacaj pedig él és virul, köszönhetően
a normális balatoni vízállásnak.
Szerencsére északnyugaton sem tétlenkednek a beruházók. Udvariban
épül a Royal Balaton Golf & Yacht
Club és a tervek sokat sejtetően azt a

benyomást keltik, hogy hamarosan
lesz az északi partnak is luxuskikötője. Zánka mellet sem mehetünk el
szó nélkül, és nem csak azért mert
a bajban onnan érkezik a segítség a
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata jóvoltából, hanem a legutóbbi
kikötőfejlesztés okán potenciális célponttá vált a gyermekváros víz felöli
kapuja. Az Ábrahámhegyi kikötő
nem annyira infrastruktúrájával mit
inkább hajóparkjával és klubéletével
hívja fel magára a figyelmet évről évre,
míg Gyenesdiás folyamatosan szépül
és egyre több versenynek ad otthont.
A hagyományos regattáikon kívül
idén már Gyenesdiás ad otthont az
Orvos-Gyógyszerész Kupának is.
A Pünkösdi Regatta a nyugati medence tradicionális értékmérője,
minden szezonban határidőt szab
a hajók végső felkészítésére, de helyet követelnek maguknak a hajósok
versenynaptárában az olyan népszerű versenyek is mint a Zánka Open
vagy a Rizling Kupa.
Szinte minden kikötőnek megvan a
maga szokásos versenye, de a fonyódiak aktivitása élen jár mind a versenyrendezés, mind a versenyeken
való részvétel terén. Évek óta rendeznek Fonyódon Közvil Kupát és
CMS-Schuller Kupát. A Kormoránok
www.blyc.hu

tavaszi és őszi versenyei pedig sokakat
invitálnak a fonyódi hegy lábához,
emlékeim szerint 2001-től számítva.
Talán említeni sem kellene, annyira
beégett már a köztudatba, hogy július
közepén szintén itt rendezik a Nagyhajós Jolle OB-t. A Spari nagyhajós
versenyek minden tekintetben, vízen
és a parton is példaként szolgálhatnak
valamennyi szervezőnek, csak a nagy
létszámú részvevő, kikötői elhelyezése okoz néha gondot Földváron. Üdítő
kivétellel szolgálnak a túraversenyek
tengerében a balatonföldvári pályaversenyek, kár, hogy nyugatabbra erre

immáron Balaton-Regatta néven. A
sorozat hét túrafutamból álló programja elsősorban a Balatoni Hajózási
Zrt. bérlőit célozza meg. A tavalyi tapasztalatok alapján elmondható, hogy
az alapötletből hangulatos és barátságos rendezvénysorozat kerekedett.
A déli part legnagyobb beruházása a
lellei BL YACHTCLUB idén kezdi első
teljes szezonját, nagyon meggyőző
programajánlattal. A Balaton talán
legszínvonalasabb kikötője, ügyes
üzletpolitikával kívánja meghódítani leendő bérlőit. Versenyképes áron
szolgáltat azzal, hogy a díj már eleve

YACHTCLUB-ban minden hétvégén
találunk magunknak elfoglaltságot,
lesz bajnokság az Assosoknak és az
50-es cirkálónak, Ügyvéd kupa , Közmű kupa és Építész Regatta valamint
katamarán és szörf verseny, 49er Class
GP futam. Tervek szerint, július 5-én
összegyűlnek az „egykezes menők”
és a hozzájuk csatlakozók, hogy a
Balatonlelle – Gyenesdiás távon megmérkőzzenek egymással, és saját állóképességükkel. A hab a BL tortán a
csapatverseny, vagy más néven Lelle
Open Yardstick CSB. melyet a club
megrendez tavasszal és ősszel is.

tartalmazza a kényelmi szolgáltatásokat. Wellness, fitness, squash, étterem, bár, kültéri fűtött medencék és
fövenyes strand, őszintén szólva nem
nehéz engedni a csábításnak. A BL
YACHTCLUB bemutatkozásképpen
csinos kis programmal rukkolt elő. A
szezont a leghoszszabbra nyújtva,
május 3-án már
versenyt rendezYanmar hajómotor szerviz nek Lellén és ezt
Cím: 8171 Balatonaliga, Hétvezér u. 2. tel.:70/3308843
teszik szinte fowww.yanmarmarine.hu • yanmar.service@invitel.hu
lyamatosan hétMotoros és vitorlás hajók teljes körű üzemeltetése,
ről hétre, egészen
Kisgéphajó-vezetés gyakorlati oktatása,
Üzemeltetési és hajózási engedélyek beszerzése,
november 8-ig.
Időszakos szemle, okmánypótlás ügyintézése,
Biztosak
leheHasznált külmotorok bizományos értékesítése.
tünk benne a BL

Végül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg a legnagyobb hazai hajókiállításról sem, mely szintén a „cső
után” van, konkrétan Balatonlellén.
Idén először lehetőség nyílik arra, hogy
az érdeklődők a vízen, hajóval érkezzenek a kiállításra. A BL YACHTCLUB
kikötője fogadja a víz felől érkezőket,
akár több napra is és biztosítja a parti
transzfert a Balaton Boat-ra.
Összegezve megállapítható, hogy
már majdnem teljes értékű lény a
balatoni vitorlázó, bár még bizonyos
szervei fejletlenek, például a one design pályaverseny vagy a match race
versenyek, de ígéretesen gyógyul,
fejlődik.
JIB

nem igen van még példa. Talán majd a
Lelle Open betölti ezt az űrt.
A követendő példák között feltétlenül
említést érdemel az 50-es, 70-es cirkálóknak kiírt Badacsony Match Race.
Az Aranysekli Túraverseny-sorozat
2008-ban negyedik szezonját kezdi,

www.blyc.hu
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Az előnyadásos

versenyzés

A különböző típusú, és felszerelésű vitorlás hajók
egymással történő versenyzési lehetőségének biztosítása érdekében világszerte alkalmazott módszer az
előnyadásos, más néven számítás útján történő időkiegyenlítés alkalmazásával értékelt versenyzés.

Az időkiegyenlítés módszerének alkalmazását már
a XIX. században is alkalmazták, azóta a világon
rendkívül sok módszert fejlesztettek ki.
A magyarországi vitorlás hajópark megújulása az
értékelési módszer korszerűsítését is megkívánta, ezért a Magyar Vitorlás Szövetség a korábban
alkalmazott módszer helyett 1995-ben bevezette
az európai normáknak megfelelő előnyszám rendszert, melyet a Német Vitorlásszövetség (DSV)
fejlesztett ki, melynek elnevezése Yardstick azaz
YS rendszer.
A rendszer egyértelmű alkalmazásához az MVSZ a
DSV előírásait alapul vevő szabályzatot készített. Ez
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a rendszer nyílt, bármilyen versenyen alkalmazható, a hajó vitorlajelzéseit nem kell megváltoztatnia,
a különböző csoportok megkülönböztetése érdekében a hajók a mindenkor érvényes előírások szerinti jelzést, színes lobogót, illetve szalagot viselnek,
melyek a verseny után könnyen eltávolíthatók.
A rendszer alapelveit, az irányadó előnyszámokat
bármely versenyrendező korlátozás nélkül alkalmazhatja, alkalmazása az MVSZ által rendezett
versenyeken kötelező, más esetben ajánlott.
A versenyek kiértékelésének alapját egy adatbázis alkotja, mely az MVSZ Regisztrációs Szabályzat mellékleteként kiadott Regisztrációs Adatlap adataiból áll.
A rendszerbe történt belépéskor a hajók egy ideiglenes YS számot kapnak, mely 5 futam eredményei
alapján lesz a tárgyévre végleges.
A versenyek értékelésénél a futamidők figyelembevételével versenyenként minden hajóra olyan
előnyszámot képeznek, amellyel holtverseny alawww.blyc.hu

kult volna ki. A hajók előnyszáma évente felülvizsgálatra, amennyiben szükséges, korrekcióra kerül,
a tárgyévi előnyszám megállapításánál ezen képzett
előnyszámok átlagát veszik figyelembe oly módon,
hogy a tárgyévet megelőző három év adatait 4:3:2
arányban súlyozva számítják.
Rajtszámot csak az MVSZ által regisztrált hajók
kaphatnak. Az MVSZ versenynaptárban nem szerepeltetett versenyeken a hajók azonosítása a rendező által megválasztható.
Ezt az adatlapot a versenyzők is kitölthetik, illetve
térítés mellett felmérő segítségét is igénybe vehetik.
Az alap-adatlapot, illetve az abban foglaltak változását jelző kiegészítő adatlapot kitöltés után el kell
juttatni az MVSZ Technikai Bizottsága részére.
Az évente felülvizsgálatra kerülő MVSZ előnyszám
lista értékelésébe csak a szabályosan regisztrált
hajókkal teljesített, és az MVSZ versenynaptárban
szereplő versenyek eredményei számítanak bele,
www.blyc.hu

melyekről a Rendező által készített verseny-jegyzőkönyveket az MVSZ részére eljuttatták. A rendezők
felé az MVSZ kérése, hogy az értékelés gyorsítása, és pontosítása érdekében a versenyeken futott
időket (befutólista), rajtidőkkel, szélviszonyokkal
(versenyjegyzőkönyv) elektronikus úton is készítsék el, és juttassák el az MVSZ Titkárságára.
A rendszer alkalmazásának lényege:
- a verseny értékelése számított futási idő alapján
történik,
- az értékelés a hajótípusok versenyen futott átlag
idejének százalékos összehasonlításán alapul,
- azonos típusú hajóknál a legénység képességei
átlagolódnak,
- típushajóknál a különbség (vitorla, ill.rudazat,
hajócsavar különbség, stb..) hatása számítható,
- a rendezőség az öregebb hajókat méltányosabb
YS számmal is értékelheti,
- a hajók értékelése kisebb, 5-10 YS számot átfogó
csoportokban reálisabb, mint együtt,
- a saját YS számát kontrollképpen mindenki
könnyen kiszámíthatja,
- bármilyen típusú hajó részére biztosít versenyzési lehetőséget,
- az MVSZ részéről a Versenyző, és Rendező szakmai támogatást kap.
A YS rendszerről további részletes információk az
alábbi webhelyen találhatók:
http://www.hunsail.hu/content.php?rovat=5&fid=29
Csernussi Gábor
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A kényelem kikötője

2006. nyarának végén nyílt meg a Balaton nyugati medencéjének legmodernebb, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő infrastruktúrájú kikötője a
balatonlellei BL YACHTCLUB.
A település központjának közelében felépült komplexum 160 hajónak adhat otthont, a kikötőhöz tartozó 3,5 hektáros területen pedig a kikötőépület mellett 153
lakásos apartmanpark várja a vitorlázás szerelmeseit egész évben.

A

kivételes építészeti megoldásoknak és
az európai színvonalú magas minőségi kivitelezésnek köszönhetően igazán
egyedi környezetben élvezheti az itt eltöltött időt, akár az erre látogató, nyaralni kívánó
hajós, akár az állandó kikötőhely bérlő. A teljes
apartmanegyüttes kialakításánál nagyon fontos
szempont volt a természet közeliség, az adott
környezet lehető legteljesebb mértékű megóvása,
illetve az új beépítésű területeken a legnagyobb
területű parkosítás.
Az építkezés során megvédett, hatalmas fenyőfák
által nyújtott ősfás környezet utánozhatatlan, ro-
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mantikus hátteret és hangulatot biztosít a balatoni pihenésnek. A kikötő tulajdonosai semmit sem
bíztak a véletlenre és az első ceruzavonástól kezdve egyetlen dolgot tartottak szem előtt: a bérlők,
látogatók kényelmét és maximális kiszolgálását,
ami már a kikötőben tetten érhető. Az egyedi fűtési technikának köszönhetően a hajók egész évben
vízen lehetnek, szükségtelenné válik a parti tárolás. Jégmentes időben lehetőség van a téli vitorlázásra, ráadásul a hajók felkészítésével akár már a
téli időszakban is foglalkozhatnak a bérlők. A parti kényeztetésről a wellness centrum szolgáltatásai
(szauna, masszás, élményfürdő, squash pálya), a
www.blyc.hu

kültéri fűtött medencék és az elegáns étterem és
bár hivatottak gondoskodni. A kikötő és háttérlétesítményei – a Balatonon jelenleg egyedülállóan
– egész évben várják a vendégeket. A 2008-as szezon lesz az első teljes évadja a kikötőnknek, ennek
megfelelően szeretnénk a komplexum színvonalának megfelelő programokkal, versenyekkel meglepni az idelátogató vendégeket és természetesen
az egyre nagyobb számban náluk otthonra találó
bérlőket. A versenyprogram úgy került kialakításra, hogy valamennyi hajós számára szórakozást,
kikapcsolódást, kihívást jelentsen, és a parton
maradó hozzátartozók, barátok, gyerekek se unatwww.blyc.hu
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kozhassanak egy percre sem. A versenyek ideje
alatt számos parti program szórakoztatja majd az
érdeklődőket, így a család minden tagja megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódást.

BL APARTMAN & YACHT CLUB

MUNKATÁRSAT
T KERES
A Brand Management Kft. által üzemeltetett,
2008 tavaszán nyíló apartmanhotel az alábbi pozíciókra keres munkatársakat: Sales és Marketing
Manager, Resident Manager, F&B Supervisor,
Housekeeping Supervisor.
Balatoni turizmusban szerzett tapasztalat előny.
Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét a következő e-mail címre várjuk:
la@brandmanager.hu
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A kikötő természetesen nem csak a víz felől érkezőket
várja szeretettel, hiszen a wellness és egyéb kényelmi
szolgáltatások valamennyi vendég számára elérhető.
Az ő kényelmükről - 43-150 m2 alapterületű - 153 igényesen berendezett, felsőkategóriás villalakás gondoskodik. A kül- és beltéri medencék, gyermekmedencék, a
jacuzzi,a szauna, a masszázs, a fitness termem és squash
pálya mindenki számára elérhető közelségbe hozza az
aktív kikapcsolódást. A pihentetőbb kikapcsolódásra
vágyóknak sincs okuk a panaszra: ők a yachtclub saját
homokos strandján élvezhetik a nap melegét, akár hűsítő koktélt kortyolgatva. Este a mólón sétálva, a lakások erkélyéről csodálhatják a nyári naplementét.
A yachtclub gasztronómiai kínálata is önmagáért
beszél, hiszen a KNOT étterem kínálatában a magyar konyha remekei mellett nemzetközi ételkülönlegességek is megtalálhatóak.
Brand Manager Kft.
www.blyc.hu

www.blyc.hu
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Kikötői szolgáltatások ÁRJEGYZÉKE
Nálunk az ÉVES díjért 365 napos szolgáltatást kap!!!
Éves kikötő-használati díj
(április 1-től március 31-ig)
Hajóhossz (m) (1)
7,99-ig
8,00-8,99
9,00-9,99
10,00-10,99
11,00-11,99
12,00-12,99
13,00-13,99
14,0 felett
Az árak a 20 % ÁFÁ-t tartalmazzák!

Klubházban nyújtott szolgáltatások
Éves díj (Ft)
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000

A hajók díjbesorolása a hajólevélen feltüntetett hajóhossz alapján történik

Kikötő-használati díj az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•

hajóhely biztosítása 365 napra
Áramvételezési lehetőség (220 V, 6 A)
(április 1-november 30.)
Ivóvíz vételezési lehetőség (április 1-november 30.)
Kikötőeszköz (úszóponton, vagy kikötőcölöp)
Vezeték nélküli internet használata
(2008. május 1-től)
Kábeltévé csatlakozás (2008. május 1-től)
A hajó egyszeri partra emelése algagátlózáshoz,
majd egyszeri vízretétele
(az algagátlózás költségét a díj nem tartalmazza)

Parton nyújtott szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32

1 db gépkocsi parkolóhely zárt parkolóban
az ingatlanhoz tartozó balatoni partszakasz
használata
kültéri medence és gyermekmedence használat
játszótér használat (2008. május 1-től)
szabadtéri főzőhely használat (2008. május 1-től)
a kikötő 24 órás felügyelete
kikötő területének 24 órás kamerás megfigyelése
(2008. április 1-től)
folyamatosan frissített meteorológiai információ
( 2008. április 1-től)
kommunális hulladék gyűjtése részben szelektíven
veszélyes hulladék szelektív gyűjtése
kommunális hulladék gyűjtése részben szelektíven
veszélyes hulladék szelektív gyűjtése

• társalgó • WC, fürdőhelyiség
• mosó- és szárítógép használat

Egyéb szolgáltatások díj ellenében
Daruzási díjak
Hajóhossz m-ben
8,99 m-ig
9,00-10,99
11,00-12,99
13,00 felett
Árboc daruzása
Hajóhossz m-ben
8,99 m-ig
9,00-10,99
11,00-12,99
13,00 felett
Nagynyomású tisztítás:

Díj (Ft)
11 000
16 000
22 000
27 000

Díj (Ft)
8000
11 000
15 000
22 000
350 Ft/m
(hajólevél szerinti hajóhossz)
Hajószervíz:
4500 Ft/óra + anyag
Hajótakarítás belső:
2500 Ft/ óra + anyag
Wellness használat:
4000 Ft/nap
Squash:
2500 Ft/óra
Kikötőépületben található 2 személyes (pótágyazható)
apartmanok bérleti díja:
80 euró/nap
Három órás kikötőjegy: 1000 Ft, mely az étteremben
levonásra kerül az elfogyasztott étel árából.
Kikötőhely napidíj (24 óra): 6000 Ft/nap, melyből
naponta 1000 Ft az étteremben levonásra kerül az elfogyasztott étel árából.
Kikötőhely heti díj: 20 000 Ft/hét (max. 2 hét)
Szerződött éves bérlőknek a téli parti tárolásért a meghirdetett éves díj 20 %-át kell megfizetni, a vizen történő
téli tárolást az éves bérleti díj tartalmazza.
Éves bérlőinknek kedvezményes szállás- és
wellnessdíj!
Kedvezményes hajóhely bérlete egy évnél rövidebb időre is.
A kikötőben vitorláshajók bérelhetők!
Céges tréningek teljeskörű szervezése: szállás, étkezés, vitorlázás, háziverseny, egyéb kísérő programok.
Kérje ajánlatunkat!
www.blyc.hu

Várjuk a katamaránosokat is !
Parti tárolási díjak katamaránok és egyéb sporthajók számára (május 1-től október 31-ig)
A díjak a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák.
LxB (m2) (1) Parti tárolási díj (Ft)
100 000
15,00 m2-ig
150 000
15,01-30,00 m2
200 000
30,01 m2 felett
(1)

a hajók díjbesorolása a hajólevélen feltüntetett hajóhossz és szélesség (LxB) alapján történik,
ennek hiányában közös felmérésen alapul.
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2008. ÉVI KIEMELT
RENDEZVÉNYEK
BALATONLELLÉN
Május 16-18.

Balaton Boat Show (Vitorláskikötő)
Nemzetközi Hajókiállítás és Szakmai
Vásár, egész-hétvégés szórakoztató
programkínálattal

Május 25.

Városi gyermeknap (Holiday park)
Egész-napos gyermekrendezvény

Június 28-29.

X. Kishegyi Lovastalálkozó (Kishegyi
lovas-pálya)
Fogathajtó és díjugrató versenyek,
lovasbemutatók szórakoztató kísérőprogramokkal

Július 3-6.

Balatonlellei Juliális Biofesztivál
(Rendezvénypark)
Halászléfőző-verseny, Biotermék bemutató és kirakodóvásár, szórakoztató

Július 5.-aug. 23.

XXII. Balatonlellei Orgonafesztivál
(Római katolikus templom)
Komolyzenei koncertsorozat neves
előadókkal szombatonként

Augusztus 20.

Szt. István napi vízi fesztivál és tűzijáték (Vitorláskikötő)
Ünnepi műsor, vitorlások látványos
felvonulása és zenés tűzijáték

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK:

Július –aug.

Rádi zenei esték (Rádpusztai romkert)
Könnyűzenei koncertsorozat

Július – aug.

Caesar estek 2008 (Caesar borozó)
Komolyzenei kamarakoncertek borkóstolóval

Július – aug.

Zenetér – Térzene (Szent István tér)
Könnyűzenei koncertek kedd esténként

Július 24-28.

47. Balatoni Folklór Találkozó – Nemzetközi Néptánc Fesztivál (Szabadtéri
színpad)

Augusztus 1-3.

Augusztus 2-10.

Augusztus 15-24.
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Kishegyi Lovasnapok (Kishegyi lovaspálya)
Marathon-hajtás, akadály- és vadászhajtás és a Somogy megyei bajnokság
díjkiosztó gálája
XVI. Lellei Borhét fesztivál (Rendezvénypark)
Folklórfesztivál, helyi borászok bemutatkozása és vendéglátás
Lelle-Party - Balatonlellei Nosztalgia
Fesztivál (Rendez.park)
Szórakoztató fesztiválrendezvények, koncertek és népművészeti kirakodóvásár

Afrika Múzeum
Nyitva tartás: munkanapokon: 9-16 óráig,
Július- augusztusban: hétfő-szombat 10-18-ig
Afrikai trófea- és folklórkiállítás
Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István
gyűjtemnye
Kapoli Múzeum és Galéria
Nyitva tartás: kedd-szombat: 9-18-ig, vasárnap 10-12-ig
Júli.-aug.: naponta 9-18-ig, vasárnap 10-12-ig.
Állandó kiállítás:
Id. és Ifj. Kapoli Antal somogyi pásztorfaragók
és Ligeti Miklós szobrászművész kiállítása
Padlás Galéria:
Kortárs képzőművészeti kiállítások a nyári hónapokban havonta
Városi Könyvtár
Július – szeptember: „Balatonlelle és környéke, ahogyan mi látjuk” – csoportos fotókiállítás
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
Részletes programkínálat, folyamatos frissítéssel a
www.muvhaz.balatonlelle.hu honlapon.
p
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Apartmanok

Saját homokos stranddal és modern yachtkikötővel rendelkező
felsőkategóriás apartman komplexumban teljeskörű
kikapcsolódási lehetőséget kínál vendégeinek.

Lakások

153 egységes stílusú 43-tól 150 négyzetméterig terjedő
alapterületű lakás, melyhez erkélyen vagy teraszon keresztül
csodálatos balatoni panoráma társul. Az ingatlanhoz 24 órás
porta és vagyonvédelmi szolgáltatás tartozik.

Wellness

A wellness és ﬁtness szolgáltatások egész évben igénybe
vehetők. Külső és belső medencék, gyerekmedence,
élménymedence, jacuzzi, száraz és ﬁnn szauna, aerob
kondicionáló terem és squash pálya várják a vendégeket.

Étterem

A KNOT étterem kínálatában a magyar konyha remekei mellett a
nemzetközi ételkülönlegességek is helyet kaptak.
Terasz, kerthelység és mólóbár teszi teljessé a modern éttermet.

Kikötő

A 160 férőhelyes, úszópontonos és farcölöpös rendszerű
kikötőmedence mindenki számára megoldással szolgál.
Magas színvonalú kikötői háttérszolgáltatások várják a hajósokat.
BL YACHTCLUB • 8638 BALATONLELLE, KÖZTÁRSASÁG ÚTJA 36-38 • TELEFON: +36 85 550 555 • EMAIL: RESERVATION@BLYC.HU • WEB: WWW.BLYC.HU

