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III. Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta az
Opten Nagydíjáért - Balatonlelle, BL YACHTCLUB 2008.

Tisztelt Kartársak!

I

dén harmadik alkalommal kerül megrendezésre
az Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta, az ügyvédek
balatoni vitorlás versenye. Az ötlet megszületésekor célul tűztük ki, hogy megteremtsük az ügyvédeknek azt a társasági eseményt, sport rendezvényt,
mely évről évre, azonos időpontban, a Balaton varázslatos nyári hangulatát kihasználva, összehozza
az egymástól távol élő kollegákat, az egyetemi barátokat, egyszóval fórumot teremt az ügyvédi társaDr. Bánáti János
dalom részére. A rendezvény alkalom a sportolásra,
a kikapcsolódásra. Ugyanakkor a robbanásszerűen
megnövekedett kar számára magában hordozza a kapcsolatteremtés és az
aktuális szakmai kérdések kötetlen megvitatásának lehetőségét is.
A rendezvény népszerűsége láthatóan növekszik, a résztvevők száma évről
évre több. Igyekeztünk a hétvége programját az igényekhez igazítani. A rendezvény helyszínének megválasztása, a pénteki labdarúgó gála, a két naposra
és így két futamra bővült vitorlás verseny, mind ezt a célkitűzést szolgálja.
Bízunk benne, hogy minden résztvevő kellemes tapasztalatokat és élményeket gyűjtve kezdi a hétfői munkanapját, a tárgyalások unalmasabb pillanataiban, gondolatban felidézve az elmúlt napok üdítő emlékeit, készül a jövő évi
Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regattára.

dr. Bodnár Imre

dr. Turi Attila

Kellemes szórakozást és kikapcsolódást, valamint jó szelet kívánunk
Dr. Bánáti János
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
fővédnök
dr. Bodnár Imre
ügyvéd
szervező

dr. Turi Attila
ügyvéd
szervező

dr. Gyalog Balázs
ügyvéd
szervező

dr. Gyalog Balázs

A KEMÉNY IDŐK SOHASEM TARTANAK SOKÁIG. A KEMÉNY EMBEREK IGEN.

IMPRESSZUM • Kiadó: BL Port Kft. és ugyvedkupa.hu Kft. Postacím: 8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 36-38. kiado@compassmagazin.hu Hirdetés: hirdetes@compassmagazin.hu

Robert Schuller

tartalmáért felelősséget nem vállalunk! • A kiadványban megjelent cikkek, képek bármilyen utánközlése, utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus kiadása kizárólag a kiadó

2

Fotók: Lakatos Roland, Leiner András, Murányi Zsolt, Szalontai Ábel • Terjesztés: Magyar Posta, alternatív terjesztők és LVE – ingyenes. • A magazinban megjelent hirdetések

engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva!

www.compassmagazin.hu
www.otpprivatebanking.hu

www.compassmagazin.hu

3

Új kihívás, új feladatok
a régi lelkesedéssel!
Cziráki Mártával a BL Yachtclub
kikötővezetőjével beszélgettünk.
A vitorlázóknak
nem kell bemutatni, mindenki
ismer Kenesétől
Keszthelyig.
A
BAHART-os kikötői problémákkal mindig bizalommal kereshettek, most mégis a BL Apartments & Yachtclubban
beszélgetünk. Mi ennek az oka?
1989-ben kezdtem dolgozni a Mahartnál, nagyon
szép éveket töltöttem ott. Tavaly a BL Yachtclub
tulajdonosa keresett meg azzal, volna e kedvem az
új lellei kikötőjüket vezetni. Nem mondom, hogy
egyszerű döntés volt, de úgy gondoltam, egy új luxuskikötő bevezetésére és irányítására nem mondok nemet. A kihívást és a változást választottam.
A BAHART-nál több mint tíz kikötőt irányítottál
és közel 1500 bérlő problémáit orvosoltad nap,
mint nap. Nem furcsa, hogy most csak egy kikötőért felelsz?
A változtatás melletti döntésemet ez is motiválta. A
BL Yachtclubban lehetőséget kaptam, hogy megvalósítsam azokat az elképzeléseimet, melyeket korábban nem tudtam. Itt a szolgáltatások legmagasabb

minőségi színvonalát kell biztosítani a bérlőknek.
Napi 10-12 órát tartózkodom a kikötőben, első kézből értesülök az eredményekről és a problémákról
egyaránt. Nagy hangsúlyt fektetek a vendégek színvonalas kiszolgálására a kikötőben, amihez a megfelelő emberi háttér nélkülözhetetlen. Az ehhez szükséges kikötőmesteri csapat felállt, minden kollégám
azon dolgozik, hogy vendégeink szívesen, szinte
„haza” jöjjenek a kikötőbe. Mindent megteszünk
azért, hogy egyre növekvő számú bérlőinkből igazi
közösséget kovácsoljunk. Tevékenyen részt veszünk
programjaik szervezésében, így például hamarosan
sor kerül első kikötőbe született „gyermekünk” tiszteletére szervezett faültetési ceremóniára.
Milyen feladatok vártak az új munkahelyen?
A közelmúltban fejeződtek be a kikötő kivitelezésének utolsó simításai, a keleti kikötőmedence kotrása, a cölöpözés és a bejárat előtti hajózási út kialakítása. Fontos feladat volt, hogy fogadni tudjuk az
egyre növekvő számban hozzánk érkező hajósokat.
Nem titkolt célunk, hogy hamarosan gazdára találjon valamennyi kikötőhelyünk. A Balatonon megszokott árakon, sőt olykor olcsóbban kínáljuk teljes
évre kikötői szolgáltatásunkat, amely alatt nem csak

a kikötőhelyet kell érteni, hanem számtalan kényelmi és élményszolgáltatást is. A bérlőink a víz, villany,
kábeltévé- internethozzáférés, mosdó, fürdő és mosókonyha használata mellett igénybe vehetik a klubhelységet, a kültéri fűtött medencéket és a fövenyes
strandot is. A beltéri wellness szolgáltatásokat kedvezményes áron ajánljuk. Mintaértékű yachtclubot
szeretnénk létrehozni, ezért már idén sűrű versenyprogramot állítottunk össze. A rendezvények,
a vitorlásversenyek egyúttal arra is alkalmat adnak,
hogy bemutassuk a résztvevőknek ezt a csodálatos
létesítményt.
A versenyeknél maradva, nem sajnáltad, hogy
meg kellett válnod az Aranysekli sorozat szervezésétől?
Természetesen nagyon sajnálom, valahol a magaménak is éreztem a kezdeményezést, viszont amikor a változtatás mellett döntöttem, ezt is el kellett fogadnom. Az Aranysekli sorozat elsősorban a
BAHART bérlőinek a versenye, ugyanakkor itt a BL
Yachtclubban mindenkinek kínálunk versenylehetőséget. Például ez egy másik kihívás, ami a váltásra
ösztönzött. Olyan versenyprogramot valósíthatunk
meg, amelyre jelenleg csak nálunk van lehetőség.
Mit kell tudni erről a versenyprogramról?
Mi rendezzük az Asso és 50-es Magyar Bajnokságot,
de az amatőröket is próbáljuk a minőségi versenyzés irányába terelni, pályaversenyekkel és egykezes
versennyel. A harmadjára megrendezésre kerülő
Ügyvéd és Közmű Kupa mellett az idén életre hívott
Építész Regatta házigazdái is mi vagyunk.
A versenyprogram első harmadához közeledve,
milyenek a tapasztalatok?
Túl vagyunk az évadnyitó versenyen - Harmat Kupa,
az I. Graphisoft Építész Regattán és a pályán rendezett tavaszi csapatbajnokságon. Jelenleg az egyik legnagyobb versenyünkre az Ügyvéd Kupára készülünk.
Nincs okunk a panaszra, ugyanakkor folyamatosan fejlesztjük a rendezvények kiszolgálását. A szezon elején
rendezvénysátrat telepítettünk, most érkeztek meg a
versenyekhez használható új bójáink. Az internetes
megjelenésünket, a www.blyc.hu oldalt hétről hétre
frissítjük. A kommunikációnk során együttműködünk
a www.sailing.hu és a www.compassmagazin.hu olda-
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lakkal. Talán nem elhamarkodott az a megállapítás,
hogy a vitorlázók táborából egyre többen ismerik és
szeretik meg a BL Yachtclubot.
Látható, hogy az újdonsághoz dinamikus programot párosítottatok és a stratégia bevált. Milyen hosszú távú elképzeléseitek vannak?
Nem tettünk le arról, hogy egyforma hajókból álló,
saját charter-flottát létesítsünk. Ennek első hajója egy
új ELAN 340-es már június 15-től dolgozik. Feltett
szándékunk, hogy előbb vagy utóbb bekapcsolódjunk a vitorlázó utánpótlás nevelés vérkeringésébe.
A kikötői klub a Lellei Vitorlás Egylet (LVE) eredményes működése is a fontos, hosszú távú szempontok
közé tartozik. Jövőre szeretnénk részt venni a One
Design Trophy sorozatban, annak ötödik állomásaként. Végül, de nem utolsó sorban dolgozunk egy,
az egész Balatonra kiterjedő kikötői partnerprogram
megvalósításán, amely a túrázóknak nyújt kölcsönös
szolgáltatásokat.
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Az Ügyvéd Kupa legsikeresebb
női kapitánya
Interjú dr. Bálint Veronikával

Mióta vitorlázol, hogyan kerültél kapcsolatba a vitorlázással?
1980 óta vitorlázom, az akkori udvarlóm, a jelenlegi
férjem kedveltette meg velem ezt a sportot. Férjemnek már akkor tulajdonrésze volt a Kabala nevű 30-as
schärenkreuzerben. Nálunk a családban különösen fontos a vitorlázás, hiszen fiam most fejezi be a Testnevelési Főiskolán a vitorlás szakedzőit és mellette aktívan
vitorlázik, a magyar Melges csapat tagja illetve finn hajóosztályban olimpiai válogatott volt és ez év elejéig a
pekingi olimpiára készült, de sajnos a kvótaszerzés nem
sikerült.
Rendszeresen veszel részt vitorlás versenyeken?
2005-ig rendszeresen versenyeztem a Kabalával, majd
amikor azt eladtuk egy Sudár Regattát vásároltunk, a
Gé.-ot, amellyel szintén rendszeresen versenyzünk.
Tavaly Gé. nevű hajójával győzelmet arattál az Ügyvéd Kupán, Yardstick II. hajóosztályban. Bemutatnád röviden a hajót?
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A Gé. egy Sudár Regatta, mely Scholtz Imre hajmáskéri
műhelyében épült 2006 elején. A hajó 8 méter hosszú,
1600 kg tömegű, kifejezetten one design vitorlás.
Kik alkotják a legénységet? Idén is a tavaly már jól
bevált csapattal indulsz neki a versenynek vagy
változik a Gé. versenyzői csapata?
A Sudár Regatta versenyszemélyzete 3-4 fő, de mivel
a hajó súlyra igen érzékeny a versenyeken többnyire
3 fős csapattal indulunk, de az Ügyvéd Kupán a tavalyi évhez hasonlóan - változatlan csapattal - négyen
leszünk. A negyedik fő is ügyvéd, akivel közös irodában dolgozom.
Idén a hagyományos túraverseny mellett egy pályaverseny is megrendezésre kerül az Ügyvéd Kupán. Jó ötletnek tartod a kezdeményezést? Mint az
Ügyvéd Kupa legsikeresebb női kapitánya megméretteted magad a pályaversenyen is?
Örülök, hogy vasárnap is lesz futam. A pályaversenyt különösen kedvelem, ezért mindenképpen elindulok rajta.

www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu

7

IL Gattopardo kormányánál:
dr. Pálinkás Péter ügyvéd
A Pálinkás család Bélatelepi nyaralójának teraszán
ülünk, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a Balatonra. A távolban vitorlások, felmerül a kérdés, te
hogy kerültél kapcsolatba a vitorlázással?
40 éve Benda Ferenc barátom hívott meg a Siófoki
Mahart Klubba ahol a Napsugár nevű 25-ös yolléval
vitorlázott. Ott ismerkedtem meg Halász Gyuszival,
aki később a 30-as osztálykapitány volt. A két ember és a hajó elkötelezetté tett. Pénzem nem lévén,
édesapám megelőlegezett egy kalózt, aminek az
árát, tízezer forintot a nyár folyamán ledolgoztam.
5-10 évig kalózoztam és utána ültem át 15-ös yolléba,
majd 1970-es évek végén egy Balaton 21-esbe. Azután következett egy Balaton 31-es, ami egy nagyon
viharálló hajó volt és ekkor tanultam meg, hogy
szél nélkül nem lehet vitorlázni. Ez odáig fajult, hogy amikor 100 km/órás szélben a vízirendőrök hajót láttak a vízen, nem indultak
menteni, mert tudták, hogy egy őrült lehet
csak kint a vízen és az biztos, én vagyok.
Ilyen előzmények után hívtak meg kormányosnak az IL Gattopardóra, a volt
Addiora.
Az IL Gattopardo a Balaton
egyik legszebb vitorlása,
mondanál néhány szót a hajóról?
A hajó 1942-ben épült Balatonfüreden, testvérhajójával, a dr. Kollár Lajos

www.stabilo.hu

tulajdonát képező Tabuval. A hajó egy 40-es cirkáló,
amit tengeri versenyekre terveztek. 15,5 méter hos�szú, 2,8 méter szélességű, 1,9 méter merülésű tőkesúlyos mahagóni fa versenyhajó, 16,5 méteres hajlított
fa árbóccal, 5,5 tonna súllyal. 1957-ban a hajó Kékszalagot nyert, többszörös magyar bajnok. A hajót
új tulajdonosa, Vásárhelyi Ervin a 2000-es években
teljesen felújíttatta, és a folyamatos karbantartásnak
köszönhetően talán szebb, mint újkorában.
Jelenleg kikből áll a hajó személyzete és
milyen eredményeket értetek el?
A tulajdonoson és rajtam kívül Bödör Tamás és Bécsi Bálint – korábbi 470-es versenyzők – mancsaftolnak a hajón. Nem csak
a versenyszellem, hanem kiváló hangulat is
jellemzi a csapatot, ennek eredményeként,
két éve a Kékszalagon összevont cirkáló osztályban harmadik helyezést értünk el, míg a
bajnokságban ötödik illetve negyedik helyezésünk volt, utóbbi esetben az egyhetes
versenyen 12 másodperccel maradtunk le
a dobogóról.
Hogyan foglalnád össze azt, hogy
miről szól a vitorlázás?
Én a legszebb sportnak a vitorlázást
tartom, annak ellenére, hogy az elemeknek ki van szolgáltatva az ember,
de jó hajóban, jó csapattal: navigare
necesse est.

SZÁRAZFÖLDEK KAPITÁNYA
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Siklás a tengeren, csúszásmentes övezet a szárazföldön.
Speciális fogózónájának köszönhetôen az új BOSS EXECUTIVE
biztosan áll a kezedben.
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THE MEETING LAKE!

dr. Hódy Gábort kérdeztük
a versenyről, a csapatáról és a hajójáról
Mióta vitorlázol? Hogyan kerültél kapcsolatba a vitorlázással? Gyakran indulsz vitorlás versenyeken?
Általános iskolai politechnika tanárom, Lazay Gyula
ismertetett meg ezzel a gyönyörű sporttal, aki vitorlás
táborokat szervezett a Balatonszepezdi telkén nyaranta. Azonnal megfogott a vízi életforma. Bár a klasszikusnak mondható vitorlás-fejlődésen mentem át, azaz
kalózzal kezdtem, majd nagyobb jolle és a nagyhajózás
következett, mégis a versenyzéssel csak egészen későn
kerültem kapcsolatba. 2000-ben, amikor saját hajót vásároltunk még csak a komfortot kerestük, így választottunk ki egy dán típust, a Granada 31-est. Először csak a
kihívás miatt indultunk el a Kékszalagon, majd idővel
felismertük, hogy a hajó egészen jól megy. Évről évre
több és több versenyen indultunk, ma pedig már elképzelhetetlen, hogy ne induljunk versenyeken.
Az Ügyvéd Kupa egyik állandó résztvevőjeként elégedett vagy az eddigi versenyekkel? Mit vársz az
idei versenytől?
Nagyon jól éreztük magunkat az elmúlt években is
az Ügyvéd Kupán és reméljük, hogy hasonlóan jól
sikerül megrendezni az ideit is. Magunktól pedig
természetesen a lehető legjobb eredményt várjuk,

tehát a győzelmet saját hajóosztályunkban.

EUROPEAN

CHAMPIONSHIP

Tavaly Erzsébet nevű hajójával harmadik helyezést értél el a Ys II. hajóosztályban. Kik
alkotják a legénységet? Idén is a tavaly már jól
bevált csapattal indulsz neki a versenynek vagy
változik az Erzsébet csapata?
A csapat gerincét feleségemmel ketten alkotjuk. A legénység további tagjai még szüleim és a már kipróbált
hajós barátok, de minden évben az ügyvéd kupán – tekintettel arra is, hogy az ügyvédi irodánkban is cserélődnek a jelöltek – vannak kisebb változások.
Hogyan készültök a versenyre? Esetleg történtek fejlesztések a hajón? Bemutatnád röviden
Erzsébetet?
A vitorlás olyan, mint egy feneketlen kút, bármennyit
költ is az ember, újabb és újabb lehetőségek vannak
arra, hogy még komfortosabbá, illetve még gyorsabbá
fejlesszük. Tekintettel arra, hogy számomra a vitorlázás
több egyszerű hobbinál, természetesen idén is történtek
kisebb fejlesztések. A hajó maga 28 éves, legutóbb 2001ben eset át teljes felújításon. Eredetileg Dániában készült
és nagyon biztonságos, tekintettel arra, hogy az Északitengerre, a balatoni időjárásnál sokkal mostohább körülmények közé tervezték. Közepesen erős széltől igazán
versenyképes, ilyenkor kimagaslóan stabil és éles. A tavalyi Kékszalagon szinte ideális volt az időjárás, talán ezért
is értünk el nagyon jó eredményt az osztályunkban.

BALATONFÜRED

HUNGARY

Az Erzsébet kapitánya

EUROPEAN2008
CHAMPIONSHIP
19-26 SEPTEMBER
HUNGARY-BALATONFÜRED
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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!

Idén a hagyományos túraverseny mellett egy pályaverseny is megrendezésre kerül az Ügyvéd Kupán.
Jó ötletnek tartod a kezdeményezést? Megméretteted magad a pályaversenyen is?
Én személyesen nagyon kedvelem a pályaversenyeket és
a csapatunk legtöbb tagja is így van ezzel. A pályaverseny
hozza legjobban formába a csapatot és mutatja meg leginkább a technikai és emberi felkészültségbeli hiányosságokat. Természetesen ott leszünk.
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MEGHÍVÓ!

www.j24.hu
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…és nem csak ezért!
Próbáld ki TE is! Akár családdal is. Szeretni fogod!
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Lánya, Luca
nyomdokain
járva
dr. Makó Sándor ügyvéddel
beszélgettünk
Eddig mindkét Ügyvéd Kupán részt vettetek,
idén is tervezitek az indulást?
Ahogy az első és második kiírásban is rajthoz álltunk, természetesen az idei évben is megtörtént a
csapatunk regisztrációja.
Gondolom más versenyeken is részt vettél már.
Mit jelent számodra az Ügyvéd Kupa?
Hobbi, amatőr szinten szoktam részt venni a versenyeken, de több tengeri megmérettetésen is szerepelt már a csapatunk. Többnyire összeszokott,
állandó teammel versenyzünk. Az Ügyvéd Kupa
számomra, egy jó, baráti légkörű, kötetlen hangulatú versenyt jelent. Fontos, hogy kollegákkal,
egyetemi társakkal találkozhatok. A tavalyi Ügyvéd
Kupa versenyen például egy régi évfolyamtársammal sodort össze a szél. Természetesen jó élmény
volt a régmúlt emlékeit felidézni, visszaemlékezni
az egyetemi évekre. Több száz kilométerre lakunk
egymástól, és ha nincs ez a közös hobbi, ez a jogi
szakterületen dolgozók közötti vitorlásverseny,
akkor nagy valószínűség szerint hosszú évek teltek
volna még el a találkozásig.
Elégedett vagy az Ügyvéd Kupa szervezésével?
A versenyszervezést a hasonló versenyekhez képest
tökéletes színvonalúnak tartom. Mind a pályakijelöléssel, mind a versenyszervezéssel maximálisan elégedett voltam jómagam, és a legénység többi tagja
is. Véleményünk szerint az eddigi versenyek hossza,
időtartama is ideális volt. Kíváncsian várjuk az idei
versenyt, hiszen ahogy hallottuk túraverseny, illetve
pályaverseny is lesz.
Milyen hajóval vesztek részt az idei versenyen?
Az eddigi versenyeink során 8mOD hajóval vettünk
részt. Idén új hajóval, egy Melges 24-el indulunk, de
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Nyilt és Amatőr Egykezes GP
Nagyhajós Bajnokság
III. microsoft Közmű Kupa
V. Lellei Szél Kupa	
Peugeot Frédi-Béni Lelle Open YS CSB.
Szörf Magyar Bajnokság
	II. Dér Kupa

2008. július 5.
2008. augusztus 1-6.
2008. augusztus 29-31.
2008. augusztus 30.
2008. szeptember 13.
2008. szeptember 20-21.
2008. november 8.

a csapatunk összetétele változatlan. Nagy büszkeséggel mondhatom, hogy Luca nevű kislányom szintén
a csapatunk tagja, aki Cadet osztályban fiatal kora
ellenére országos bajnok.
A versenyhez kapcsolódó más programokon is
részt veszel?
A pénteki napon megszervezése kerülő futballmérkőzéseken sajnos nem, de természetesen az esti vacsorákon részt veszek, bízva abban, hogy rég nem látott kollégákkal találkozhatok és természetesen az új
kikötő wellness szolgáltatásait is igénybe fogom venni. Több, már a kikötőben megfordult barátomtól értesültem a kikötő plusz szolgáltatatásairól, és jómagam is kíváncsian várom, hogy megismerhessem ezt
az újonnan épült, tavalyi évben átadott kikötőt.
Milyen javaslattal, ötlettel segítenéd a versenyszervezőket?
Álláspontom szerint, ahogy fentebb is elmondtam,
minden rendben volt az eddigi versenyek lebonyolítás során is. Bízom benne, hogy az idei verseny is egy
professzionális szinten megszervezésre kerülő verseny lesz, mely szintén jó hangulatban, és legfőképp
jó szélben kerül majd lebonyolításra.

www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu
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III. Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós
Regattaaz Opten Nagydíjáért
Előzetes nevezési lista
A 2008. június 6. napjáig leadott előnevezések alapján
Csapat:
Fehér & Nemes Ügyvédi Iroda
Kőrösi és Lőrincz Ügyvédi Iroda
Microsoft Magyarország Kft.
Bodnár Ügyvédi Iroda
dr. Hirsch Tamás ügyvéd
dr. Bene Gyula ügyvéd
Kovácsiné dr. Szlovák Judit Ü.I.
Zamecsnik Pósfai és Tsa Ü.I. I.
Zamecsnik Pósfai és Tsa Ü.I. II.
Pozsonyi és Tsa Ügyvédi Iroda
Pécsi Ítélőtábla
OTP Bank DDR
Turi Ügyvédi Iroda I.
Turi Ügyvédi Iroda II.
dr. Kelemen Balázs ügyvéd
dr. Bálint Veronika ügyvéd
Westport
Encs Ügyvédi Iroda
Komlódi Ügyvédi Iroda
dr. Nagy Róbert ügyvéd
dr. Makó Sándor Ügyvédi Iroda
Csaplitszki Jandó Kiss Ü.I.
Vass és Társa Ügyvédi Iroda
dr. Liszkai Péter ügyvéd
Gergely és Társai Ügyvédi Iroda
VIP I.
dr. Kőszegi János ügyvédjelölt
dr. Kiss Pál Ügyvédi Iroda
dr. Mészáros Gyula Ü.I.
dr. Pető Andrea Ü.I.
Kerekes Ügyvédi Iroda
Zamostny Ügyvédi Iroda
dr. Tarr Károly Ügyvédi Iroda
dr. Bene Orsolya ügyvéd
dr. Horváth Balázs Ü.I.
dr. Szalai István ügyész
dr. Dudás Péter Ügyvédi Iroda
Bánáti Ügyvédi Iroda
VIP II.
Ferenczi Attila végrehajtó
Pálinkás Ügyvédi Iroda
dr. Kelemen Tamás ügyvéd
dr. Németh Norbert ügyvéd
Zalaegerszegi 3. sz. Ü.I.
Jogimegoldasok.hu
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Hajó név:
Incognito
Cohiba
Imi Jé
Unicum Laude
Kerecsen II.
Nota Bene
Orphelins
Sarah
Adrienn
Old Charm
Rapa Iti
Skorpió
Konti-Ki
Baloo
Gé.
Westport
Kepi
Glaukosz
Macko
Meglesz
Catharina
Athene
Vagabundus
Krajcár
Faterka
Virtuelle
Sirocco
Flamingó
Pappa
8 One
Nagymellény
Pingvin
Conquest
Mázlis
Istág
Robinson
Santosa
Kék Lotti
Sarkcsillag
IL Gattopardo
Adagio
Döm Döme
Jasmina
Sarah With Love

Hajó típus:
33-as, egyedi
Scholtz 32
J24
21-es, egyedi
Bavaria 34
Dufour 36 Classic
Equator 44
Bavaria 31
Dufour 36 Classic
Scholtz 32
Jeanneau SO 49 DS
Dufour 24
Dehler Sprinta
B25
Jeanneau 28
Sudár Regatta
X-35 OD
X-102
FPC 30 TS
25-ös Yolle
Melges 24
Dufour 2800
Draco Summerwind
20-as Yolle
70-es cirkáló
Elan 340
Skipper 28
75-ös cirkáló
Regina
Füke 32
8mOD
Nautic 311
Leguan 33
B25
Dixie 35
Dixie 32
Darling
FPC 30
FPC 30 TS
Beneteau 331
40-es cirkáló
Dufour 365
CNSO
Balaton 82
Leguan 33

Kormányos:
Stefán Tibor
Czégai Péter
Székely Antal
dr. Pap Gábor
dr. Hirsch Tamás
dr. Bene Gyula
Sipos Zoltán
Limonti B. Tamás
dr. Juhász Béla
Kacsák Csaba
Mészáros Fülöp
Baranyai Sándor
Pető Péter
Parádi Péter
Szilágyi Lajos
dr. Bálint Veronika
Bednár Tibor
Czédula Tibor
Horváth József
Székely Róbert
Csendes István
Szathmári Miklós
dr. Vass László
dr. Liszkai Péter
Holovits György
Tóth László
Kolip Lajos
Cittel Lajos
dr. Mészáros Gyula
dr. Pető Andrea
Kulcsár Sándor
Nemestóthy István
dr. Tarr Dávid
Csernoch Viktor
Klemencz László
dr. Szalai István
Nemere Péter
Bánáti Gábor
Rozsnyay Kálmán
Ferenczi Attila
dr. Pálinkás Péter
Posta Péter
Jáhn Ödön
Vikker Attila
Temesfői Zénó
www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu
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A III. Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta
az Opten Nagydíjáért védnökei

III. Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta
az Opten Nagydíjáért - 2008.
Versenyzői tájékoztató
Verseny és rendezvény információk:
www.ugyvedkupa.hu
www.blyc.hu
www.compassmagazin.hu
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Dr. Bánáti János

Nagy Károly

Kovács Antal

a Magyar Ügyvédi
Kamara elnöke,
a verseny fővédnöke

a Honda Hungary Kft.
kommunikációs és
hálózatfejlesztési
vezetője, a verseny
társadalmi védnöke

az OTP Bank
vezérigazgató-helyettese
a Retail Divízió vezetője,
a verseny társadalmi
védnöke

Láng Róbert

Wossala György

Kerekes Kázmér

az Adriatic Challenge
tulajdonosa, a verseny
szakmai védnöke

az Európai Vitorlás
Szövetség elnöke,
az MVSZ társelnöke,
a verseny szakmai védnöke

az MVSZ főtitkára,
a verseny szakmai
védnöke

Kenéz István

dr. Hajdú Balázs

Mészáros Fülöp

Balatonlelle város
polgármestere,
a verseny társadalmi
védnöke

ügyvéd, olimpikon
vitorlázó, a nemzetközi
finn dingi osztályszövetség
elnöke, a verseny
szakmai védnöke

az M PROFOOD Zrt.
tulajdonosa, igazgatóság
elnöke, a verseny
társadalmi védnöke
www.compassmagazin.hu

Versenyprogram
2008. június 13., péntek
 12:00 A hajók és parton érkező vendégek fogadása
 12:00 - 14:00 Ebéd (önköltséges)
 14:00 - 20:00 Vitorlásverseny regisztráció
 15:00 - 19:00 Opten – M Profood labdarúgó gála (Stadion – Balatonlelle)
 15:00 Igazságszolgáltatási Válogatott – Lelle Öregfiúk
(Stadion – Balatonlelle)
 16:30 Magyar Ügyvéd Válogatott – Magyar Orvos Válogatott (Stadion – Balatonlelle)
 18:00 OTP Bank fogadás a balkonon
 18:00 Olaszország – Románia EURO2008 televíziós
közvetítés
 20:00 Vacsora (labdarúgóknak szervezetten), labdarúgó gála eredményhirdetés
 20:45 Hollandia – Franciaország EURO2008 televíziós
közvetítés
 21:00 Karaoke
2008. június 14., szombat
 07:30 - 09:30 Reggeli (önköltséges)
 08:00 - 09:00 Vitorlásverseny regisztráció
 09:45 Kormányos értekezlet
 11:00 Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta – rajt
 11:00 Juditta-OTP Bank nézőhajó kifutása a kikötőből
 12:00 - 14:00 Ebéd a parton maradtak számára (önköltséges)
 13:00 OTP Bank fogadás a balkonon
 16:00 Befutási limitidő
 16:30 Rádió távirányítású vitorlás bemutató
 14:00 - 16:00 Befutó utáni étvágyoltó (a nevezési díj tartalmazza)
 14:00 - 18:00 Wellness
 18:00 Eredményhirdetés
 18:00 Svédország – Spanyolország EURO2008 televíziós közvetítés
www.compassmagazin.hu

 19:00 Vacsora (a nevezési díj tartalmazza)
 20:00 Móló party
 20:30 Napi eredmények a weboldalon
 20:45 Görögország – Oroszország EURO2008 televíziós közvetítés
2008. június 15., vasárnap
 07:30 - 09:30 Reggeli (önköltséges)
 09:45 Kormányos értekezlet
11:00 Opten Kupa - rajt (pályaverseny)
 12:00 - 14:00 Ebéd a parton maradtak számára (önköltséges)
 15:00 Befutási limitidő
 20:30 Napi eredmények a weboldalon
A rendezvény fotói 2008. június 17. napjától
tekinthetők meg a www.ugyvedkupa.hu és a
ww.compassmagazin.hu weboldalakon.

Versenykiírás
A verseny helye:
Balatonlelle, BL YACHTCLUB
A verseny ideje:
2008. június 13-15.
A verseny rendezője: BLYC - LVE
A verseny célja: A versenyzők egy túrafutamon és egy
pályaversenyen történő részvétele, melyet a szervezők
külön-külön értékelnek. Az Ügyvéd Kupa Nagyhajós
Regattára nevezett csapat névadója: ügyvéd, ügyvédi
iroda illetve igazságügyi szervezeti egység, vagy jogtanácsos. A hajó legénységéből legalább egy fő Magyarországon bejegyzett ügyvéd, vagy Magyarországon
bejegyzett ügyvéd alkalmazásában álló alkalmazott
ügyvéd, ügyvédjelölt, illetve green carddal rendelkező
jogász. Az indulási jogot biztosító green card a szervezőnél igényelhető a nevezések lezárásáig. További, legénységre vonatkozó megkötés nincs.
Versenyvezető: Igali Györgyné Csilla tel: 06-20-966
3469
Versenybíróság elnöke: Szalai László
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 2005-2008 Az MVSZ 2008. évi Általános
Versenyutasítása és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
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III. Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta az Opten Nagydíjáért - 2008.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys számuk
alapján Ys I. Ys II. Ys III. osztályba sorolva
A nevezés helye: BL YACHTCLUB versenyirodája. Nevezést csak a kiíráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, mely másolható, sokszorosítható, a www.blyc.
hu vagy a www.ugyvedkupa.hu honlapról letölthető.
A nevezés ideje: 2008. június 13., 14:00 - 20:00 és
2008. június 14. 08:00 - 09:00 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 15 000 Ft és a személyenkénti 3500 Ft összegü nevezési díjakat kérjük
a versenyt megelőzően az ugyvedkupa.hu Kft. CIB
Banknál vezetett 10700055-46806200-51100005
számlájára átutalni.
Infovonal: +36 20 9382878
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Értékelés: Yardstick I. II. III. osztályok.
Díjazás: Yardstick osztályonként az első három helyezett, valamint különdíjak.
Díjkiosztó: Túraverseny 2008. június 14. 18 óra,
BL YACHTCLUB, pályaverseny eredménye a www.
ugyvedkupa.hu oldalon 2008. június 16-tól.
Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek
meglétét a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi. Hiánya
esetén a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség
a futam után, szúrópróbaszerűen, az induló hajók 5%-t
ellenőrzi, a hajólevelében és az 2008. évi versenyutasítás
kiegészítő rendelkezéseiben előírt felszerelési tárgyak
szempontjából. Azok bármilyen 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
befutásnál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál
és meg kell győződni arról, hogy azt tudomásul vették.
Az óvást a versenyvezetőségi hajó kikötését követő egy
órán belül írásban kell beadni a versenyvezetőnél. Az
óvástárgyalás időpontját, az óvó, az óvott és a tanúként
megidézett vitorlások rajtszámát a versenyvezetőség a
hirdetőtáblán közli.
Óvási díj: nincs
Szavatosság kizárása: A versenyen, illetve az azon
való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán
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előforduló, vagy okozott személyi vagy vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle szavatosságot
vagy felelősséget nem vállal.
Versenypályák
június 14-én az időjárási körülményektől függően
• 1-es pálya: Balatonlelle - Balatonszemes - Zánka Balatonlelle, vagy
• 2-es pálya: Balatonlelle - Balatonszemes - Balatonlelle Balatonboglár - Balatonlelle
június 15-én háromszög alakú pálya, melyet az 1. szám
alatt mellékelt pályarajz szerint kell teljesíteni.

A legfontosabb
versenyszabályok
A vitorlázás versenyszabályait a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség (ISAF) által kiadott, 157 oldalas Szabálykönyv ( The Racing Rules of Sailing 2004-2008) foglalja össze (letölthető a www.sailing.org lapról a Rules &
Regulations menüpont alól). Alább összegyűjtöttünk
a tíz legfontosabb útjog szabályt, amely minden versenyzőnek a hasznára válhat:
1. A bal csapáson közlekedő hajó térjen ki a jobb csapáson haladó hajótól /10.szab./
2. Azonos csapáson haladó, fedésben lévő hajók közül a
szél feletti hajó térjen ki a szél alatti hajótól /11.szab./
3. A tisztán hátulról érkező hajó térjen ki az előtte lévőtől. /12.szab./
4. Minden hajónak – az ésszerűség határain belül- el kell
kerülnie a másik hajóval való érintkezést./14.szab./ A
versenyszabályok az ütközések megelőzéséré születtek,
nem offenzív versenytaktika céljából.
5. Egy útjogos illetve irányt változtatni szándékozó hajó
mindig hagyjon időt és helyet arra, hogy a másik hajó
kitérhessen./15-16.szab./
6. Az a hajó, amely egy jeltől számított két hajóhossznyi
távolságnál külső pozícióban van, adjon helyet a jel megkerülésére a belső pozícióban lévő hajó(k)nak. /18.szab./
7. Az éppen fordulást végző hajó térjen ki minden olyan
hajótól, amely nem fordul./13.szab./
8.Amely hajó feladta a versenyt vagy nem versenyzik,
térjen ki a versenyben lévő hajók elől.
9. Ha egy hajó megsértett egy szabályt, tegye jóvá büntetéssel /alapelv/.
10. Jobb megadni egy elsőbbséget illetve szükség esetén vállalni egy büntetést, mint órákat tölteni egy
óvástárgyaláson.

www.compassmagazin.hu
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Legfontosabb biztonsági
szabályok
A hajózásra vonatkozó szabályok és a kikötői házirend
maradéktalan betartása kötelező. Az alábbiakban néhány fontos szabályra hívjuk fel a figyelmet a teljesség
igénye nélkül.
1. Minden versenyben résztvevő hajónak rendelkeznie kell:
• a hajón tartózkodók számával megegyező számú mentőmellénnyel,
• a vízből mentést segítő eszközzel (mentőgyűrű, patkó, stb.)
és hozzá tartozó legalább 20 méter hosszúságú kötéllel,
• a hajó méretéhez előírt súlyú horgonnyal és hozzá
tartozó legalább 30 méter horgonykötéllel (lánccal),
• a hajó méretéhez előírt nagyságú, érvényesített
tűzoltó készülékkel,
• legalább egy üzemképes mobiltelefonnal.
2. Mentőmellény használata mindenki számára kötelező, ha azt a versenyrendező előírja. A 14. életévüket
be nem töltött illetve az úszni nem tudó személyek
számára, a hajón, a kikötői mólószárakon és úszópontonon valamint a partfalaktól számított 5 méteres
távolságban a mentőmellény használata kötelező.
3. A verseny időtartama alatt a versenyben lévő hajóról a
külmotort és az orrból kilógó horgonyt el kell távolítani.
4. A kikötőmedencében fürdeni tilos.
5. A beltéri wellness helyiségekben és a kültéri medencéknél üvegpohár, porcelán tányér használata tilos.
6. A beltéri és a kültéri medencéknél a partról vízbe ugrani, tilos.
7. A beltéri wellness helyiségekben a papucs használata
kötelező.
Megközelítés
Megközelítés a víz felől: A balatonszemesi és
balatonlellei BAHART kikötők között a déli parton,
Lelléhez közelebb találjuk a BLYC-t. A víz felől, elsőként
az árbócokat vesszük észre, majd feltűnik a terrakotta
színű apartman házak sokasága, a zöld kikötőépület és
az előtte felállított fehér rendezvénysátor. Fontos: A kikötő bejáratáig – arra merőlegesen – kijelölt hajózási út
vezet. A kikötőt megközelíteni kizárólag a hajózási úton
szabad, itt biztosított a megfelelő vízmélység. A kikötőbejárat koordinátái: É 46’47.743 / K 17’42.412
Fontos: a 2.8 méternél mélyebben merülő hajók részére a balatonszemesi kikötőben biztosítunk elhelyezést a
parthoz legközelebb eső úszópontonos kikötőhelyeken.

www.compassmagazin.hu

Amennyiben a balatonszemesi helyek valamelyikét kívánja igénybe venni, úgy azt a versenyt megelőzően legalább 1
nappal korábban kérjük jelezni. A Balatonszemesen elhelyezett hajókhoz parti transzfert biztosítunk.
Megközelítés a part felől: Balatonlelle és Balatonlelle
felső között, a vasúttól a part felé eső Köztársaság utca
36-38. szám alatt található a BLYC. A Köztársaság utcáról
a főbejáraton keresztül érhetjük el a kikötőt.
Bejelentkezés
Kérjük, hogy a víz felől, hajóval érkezők a kikötőhöz közeledve, telefonon jelentkezzenek a 70-450-4758 illetve
a 20-938-2878 vagy a 70-866-4101 telefonszámokon, így
információt kapnak a kikötésük helyéről. Napnyugta
után fokozott jelentőséggel bír a bejelentkezés. Szükség
esetén az érkező hajó elé motorost küldünk.
Gépkocsik parkolása
A gépkocsiknak – benevezett hajónként legfeljebb két
gépkocsinak – a BLYC ingatlanának területén biztosít
parkolási lehetőséget a rendező. A parkolók a Köztársaság utcai főbejáraton keresztül közelíthetőek meg.
Korlátozott számban, zárt, fedett, mélygarázs parkoló is
igénybe vehető.
Kikötőmedence használata
A kikötőmedence, egy hosszabb keleti és egy rövidebb
nyugati mólószárral határolt. A kikötőmedencét északdél irányban úszóponton osztja ketté, keleti és nyugati
medencére. A mólószárakon farcölöpös kikötési lehetőség van. A partfalak, a nézőhajó és a motorosok kikötésére vannak fenntartva.
Nevezés, regisztráció
Nevezni – az előzetes regisztráció alapján – péntek
délután és szombaton reggel lehet, a versenykiírásban
megjelölt időtartamban. Nevezni, csapatonként legfeljebb két fő jelentkezzen a versenyirodán. Kérjük a nevezési lapot pontosan és valamennyi mezőre kiterjedően kitölteni. A nevezés alkalmával a versenyzők,
- az élménymedencék, a szaunák és a kültéri medencék
használatára jogosító karszalagot,
- a szombati vacsorára szóló karszalagot és italjegyet,
- Ügyvéd Kupa pólót és sapkát,
- hajónként 2 db. rajtszámot,
- hajónként nevezési csomagot,
kapnak.
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III. Honda Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta az Opten Nagydíjáért - 2008.
Rajtszámok
A versenyzők, hajónként 2 db. – azonos számmal ellátott
– négy ponton a hajóra rögzíthető rajtszámot kapnak a
nevezés alkalmával. A rajtszámot a hajó két oldalára kell
rögzíteni úgy, hogy az kívülről jól látható legyen. A rajtszámokat a verseny végén kérjük leadni a versenyirodán vagy
a befutó után a rajtszámokat begyűjtő motorosba.
Fontos: Akinél rajtszám marad, kérjük, hogy legkésőbb a versenyt követő hétfői napon adja postára a BL
Apartments & Yachtclub 8638 Balatonlelle, Köztársaság
u. 36-38. címre.
Póló és sapka
Kérjük a résztvevőket, hogy a verseny hivatalos pólóját
és sapkáját a rendezvény ideje alatt viseljék.
Étkezések
Péntek, ebéd – önköltséges.
Péntek, vacsora – önköltséges, kivéve a labdarúgó csapatok.
Szombat, reggeli – önköltséges.
Szombat, ebéd – önköltséges.
Szombat, befutó utáni étvágyoltó – a nevezési díj tartalmazza.
Szombat, vacsora – a nevezési díj tartalmazza.
Vasárnap, reggeli – önköltséges.
Vasárnap, ebéd – önköltséges.
Szállásfoglalás
BL Apartments & Yachtclub
8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 36-38.
Tel: (+36 85) 550 555
Fax: (+36 85) 550 554
E-mail: reservation@blyc.hu
Web: www.blyc.hu

Kutya, macska és egyéb háziállatok
Fontos: A BL Apartments & Yachtclub teljes területére,
háziállatot bevinni tilos!
EURO2008
A kikötő területén, a rendezvénysátorban, a klubhelységben és a kikötőépület teraszán elhelyezett
kivetítőkön illetve LCD televíziókon biztosított a
2008. évi labdarúgó EB mérkőzéseinek megtekintése
a rendezvény ideje alatt.
Telefonszámok
Igali Györgyné Csilla, versenyvezető:
20-966-3469
Cziráki Márta, kikötővezető:
70-450-4758
dr. Balla György, orvos:
20-952-9455
dr. Bodnár Imre, szervező:
20-938-2878
dr. Turi Attila, szervező:
20-953-2547
Jánosi Péter,versenyértékelés:
20-567-1450
Antal István, kikötőmester:
70-866-4101
Valamennyi résztvevőt kérjük, hogy tanúsítson
sportszerű magatartást, fokozottan figyeljen mások
személyére és vagyontárgyaira, óvja a környezetet és
a Balaton tisztaságát!
Jó szelet!

Ügyvéd kupa
Pályaverseny, Balatonlelle,
2008. Június 15.

Wellness és a kültéri medencék használata
A nevezés regisztrálásakor átvett karszalag viselése
jogosít a beltéri élménymedencék, szaunák, a kültéri
medencék és a fövenyes strand használatára. A beltéri wellness részleg méretéből eredően, egyszerre legfeljebb 60 fő befogadására képes. A beltéri wellness
részleg és a kültéri medencék területén tilos az étkezés, az italfogyasztás kizárólag műanyag pohárból
engedélyezett.
Kérjük, hogy a wellness részleget és a kültéri medencéket mindenki rendeltetésszerűen használja.
A masszázs szolgáltatás és a squash pálya, térítés
ellenében vehető igénybe.
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Interjú dr. Pap Gábor ügyvéddel

Versenyképes

creation-base.com

Az Ügyvéd Kupa fonyódi motorja

E - BUILT IN EPOXY
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A verseny történetének első ügyvédjelölt csapata volt a tiétek 2006-ban, mi változott azóta?
Már akkor is nagyon jónak tartottam a kezdeményezést, hogy egy kellemes vitorlázás keretében a szervezők összehozzák a szakma képviselőit egymással.
Az akkori csapatunk minden tagja ügyvédként praktizál, többször is vettünk részt együtt más versenyeken illetve közösen túráztunk a Balatonon.

hajókon kívül újdonságként érkezik két 11m one
design hajó a Fortély és a Bolero, Mucsi László
illetve Somos Zsolt vezetésével. Azt hiszem az
elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk,
hogy a résztvevő kikötők közül a fonyódi kikötőből érkezik közel a legtöbb hajó, és mint minden
évben a Fonyódi Kormoránokra hárul a hangulatfelelősség szerepköre is.

A verseny szervezéséből is kiveszed a részed,
a fonyódi csapatok összeállítása évről évre rád
hárul. Idén milyen csapatokra számíthatunk Fonyódról?
Elmondhatom, hogy ez egyáltalán nem nehéz
feladat, hiszen a fonyódi hajósok igen nagy kedvvel vesznek részt ezen a versenyen, és elmondásuk szerint a nyugati medencében ezt a versenyt
kedvelik leginkább, úgyhogy ismét nagy számban
fognak megjelenni a Fonyódi Kormoránok által vezetett hajók a versenyen. A megszokott, fonyódi

Hallottuk, hogy az Unicum-on az idén fejlesztések történtek, hallhatnánk erről?
Kedves barátaimnak köszönhetően új vásznak kerültek a hajóra, mivel születésnapomra ezzel leptek
meg. Ennek köszönhetően a hajó sokat gyorsult a
negyed illetve a félszeles szakaszokon.
Ezen kívül az idei versenyeken két tehetséges fiatal
hajóssal, Kádár Viktorral és dr. Hortobágyi Gáborral
bővült a személyzet. Így bátran nézünk szembe a
kihívásokkal és érmes reményekkel vágunk neki az
Ügyvéd Kupának.
www.compassmagazin.hu
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Elment egy vitorlázó ügyvéd
In memoriam dr. Dicső István
Sajnos 2008. május 20-án kevesebben lettünk az ügyvédek
és vitorlázók között is. Az orfűiek úgy emlékeznek rá, mint
a 470-essel versenyző fiatal joghallgatóra, a balatonföldvári
kikötő lakói évekkel később már, mint a Detty nevű Balaton
31-es kapitányát, köszöntötték hétről hétre a pécsi ügyvédet.
Kevesen tudták róla, hogy a nyári vitorlázás mellett a teleket,
modellhajó építésnek szentelte. Lakásában megelevenedtek
a történelem híres vitorlásai. A nappaliban Nelson admirális hajója a Victory horgonyzott, míg az étkező dísze a Santa
Maria volt. A kalandregények hősei sem hagyták érintetlenül
így a hozzá érkező látogatók, a Bountyt pillantotta meg elsőként. Irodájának dísze az asztalával szemben veszteglő Cutty
Shark volt.
A nyolcvanas évek híres földkerülői, Fa Nándor és Gaál József
illetve Kopár István és hajóik a Szent Jupát, a Salambo ihlették, hogy belekezdjen saját építésű 31-esének megvalósításába. Műhelyt bérelt, szerszámokat gyűjtött, majd megvette a
casco héjat és nekilátott a nagy hajónak, a nagy kalandnak.
Először még Pécsett láttam a Dettyt, építés közben, majd
ezen a hajón, Ő vezetett be a vitorlázás rejtelmeibe. A hajóvásárlásom felbujtója is Ő volt.
Szinte nem volt nyári hétvége vagy ítélkezési szünet, amikor
családjával ne a földvári kikötőben pihente volna ki a hétköznapok fáradalmait.
48 éves volt, amikor végleg elhagyta a fedélzetet. Hiányozni
fog a családjának, a barátoknak, a bíróságon, az orfűieknek, a
földváriaknak és nekünk vitorlázó ügyvédeknek is.
Kapitány, emléked megőrizzük!
dr. Bodnár Imre
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Focival indul a vitorlázás
Opten – M Profood Labdarúgógála az Ügyvéd Kupa nyitónapján
Második éve, hogy az Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta hétvégéjét összekötjük a labdarúgással. A nyitónapon Balatonlelle város stadionjában, a polgármester
úr hathatós közreműködésével kerül lebonyolításra
a foci kupa. Tavaly az ügyészeket, bírákat felvonultató igazságszolgáltatási válogatott, a lellei öregfiúk
és a magyar ügyvéd válogatott részvételével folytak
a küzdelmek. Idén negyedik csapatként a magyar orvos válogatott is részt vesz a gálán. A csapatok pénteken, a zöld gyepen, szombaton és vasárnap valamely
vitorlás egység tagjaként a Balaton vizén küzdenek
egymással és az elemekkel – tudtuk meg dr. Turi Attilától, a gála főszervezőjétől.

2000 vendég részvételével május 31-én kezdődtek
meg a mérkőzések. Dr. Horváth Gábor csapatkapitánytól megtudtuk, hogy a magyar válogatott Izrael
(1:0), Kanada (2:0) és Olaszország (3:0) legyőzésével
csoportelsőként jutott a legjobb 16 csapat közé. A gólokat Mucsányi, Turi, Rácsai, Nemes és Hergenrőder
(2) szerezték. A 16 között egyenes kieséses rendszerben folytatódnak a mérkőzések, reméljük hasonló
sikerekkel. Lapzártakor, még nem ismert a VB végeredménye, így csak bizakodni tudunk a magyar csapat sikerében.
A magyar válogatott, a 14. Ügyvéd Világbajnokságon (Mundiavocat) az előkelő 9. helyen
végzett. Gratulálunk!

Tökéletes szelet
nem ígérünk
de a Balaton világát
még pezsgőbbé
varázsoljuk Önnek!

14. MUNDIAVOCAT Ügyvéd VB
Idén a napsütötte spanyol Alicante városában került
megrendezésre az ügyvédek futball világbajnoksága,
melyen a magyar válogatott is képviseltette magát.
Soha nem látott érdeklődés mellett, 54 csapat és
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TENISZBAJNOKSÁG

2008.
AUGUSZTUS
29-31.

Tradíciókat teremtünk

A

"biznisz kupa" nem egy magyar sajátosság,
a világban mindenhol találunk példákat
egy-egy szakma önálló regattákon belüli
seregszemléjére. A vitorlázás, technikai sport lévén
költségigényes, ugyanakkor látványát és a résztvevői, érdeklődői közeget tekintve fontos marketing
célpont. A „kecske jóllakik, a káposzta megmarad”
elv alapján törvényszerű volt a házasság.
A történet hazánkban 12 évvel ezelőtt kezdődött,
amikor egy újonnan megnyílt balatoni vitorláskikötő hajókiállításának programjaként megrendezésre
került a Bankár Kupa. Egymásra talált az ötletgazda,
a támogató, a szervező és tradíciót teremtett. Nem
sokkal később a bankokhoz hasonlóan a biztosítók
is saját vitorlásversenyen mérkőztek meg egymással.
A támogatók megelégedettségének és a szervezők
lelkesedésének köszönhetően idén sor kerülhet a
12. Bankár Kupára és a 8. Biztosítási Kupára. Hosszú
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szünet után a közelmúltban (2006), szinte egyszerre „nőtt ki a Balatonból” az Építők Kupa, az Ügyvéd
Kupa és a Közmű Kupa. Népszerűségük mára, szinte megközelíti a korábban említett két – történelmi
múltra visszatekintő – regatta kedveltségét a vitorlázók körében.
Az itt említett versenyek ötletei, különböző körülmények között, más és más indíttatásból születtek meg, viszont több hasonlóság is jellemzi
a balatoni businesscup-okat. A rendezvények
kiemelkedő minőségi színvonala, a szervezők vitorlázás és az adott szakmák iránti elkötelezettsége, és nem utolsó sorban a versenyek kapcsán
keletkező javak, vitorlássport céljaira történő
felhasználása jellemzi az említett versenyeket. A
versenyek szervezői, kivétel nélkül gondot fordítanak arra, hogy valamilyen formában segítsék
a vitorlázó utánpótlást. Az Építők Kupa élen jár
ezen a területen, rendkívüli segítséget nyújtva a
BYC utánpótlás-nevelő munkájához.
A megemlített rendezvények hitelességét és súlyát a
szakmai szervezetekhez való kötődésük és a részvevő kollegák elismerése adja meg hosszútávon. Alapot kizárólag ez szolgáltathat a támogatóknak a több
éven keresztül tartó együttműködés kialakítására.
Az elméletet igazolja, hogy évek óta autómárkák,
pénzintézetek, építőipari vállalkozások és megszámlálhatatlan prémium márka áll partnerkapcsolatban,
egyik vagy másik kupával.
JIB
www.compassmagazin.hu

Helyszín: IDOM Tenisz- és Sportközpont (1101 Budapest, Népliget, Kismartoni út 1-3.)
Idôpont: 2008. augusztus 29. - 31.
Kezdés: 2008. augusztus 29. péntek 10 óra - (A pályákon van világítás, a versenyigazgató a hivatalos napnyugta után is indíthat mérkôzést, ha a nevezôk száma indokolja.)
Versenyigazgató:

Dr. Sándor Rita

Versenybíró:

Droppa Erika

VERSENYSZÁMOK:

nyílt férfi egyéni
nyílt férfi páros
nyílt nôi egyéni

amatôr férfi egyéni
nyílt férfi 45+
nyílt vegyes páros

A nyílt versenyszámokban megkötés nélkül bárki indulhat. Az amatôr számban nem indulhat, aki az MTSZ hivatalos ranglistáján szerepel, vagy valaha I-II-III osztályú játékos
volt, illetve 2000 után csapatbajnokságban igazolt játékosként versenyzett. Az amatôr
férfi egyéni, nyílt férfi 45+, nyilt nôi versenyszámokban körmérkôzéses rendszerben
kerül a verseny lebonyolitásra, minden induló minimum 3 mérkôzést játszik!
Nyilt vegyespárosban olyan párok indulhatnak, amelyekben legalább az egyik
versenyzô jogász végzettségû. A nyilt vegyespáros versenyszám körmékôzéses rendszerben kerül lebonyolitásra 2008. augusztus 30-án és 31-én minden induló pár minimum 3 mérkôzést játszik, azzal, hogy a mérkôzések az indulók számának függvényében
röviditettek is lehetnek.
Részvételi feltételek: A versenyre nevezhet minden jogász végzettségû személy.
Egy játékos maximum 3 versenyszámban indulhat. Ezt a szabályt a versenyigazgató
a nevezések függvényében módosíthatja.
Nevezés:

2008. augusztus 25. 16 óráig faxon a 395-5055 számon,
vagy emailen az info@jogaszopen.hu címen,
valamint a www.jogaszopen.hu weboldalon.

Nevezési díj:

Egyéni versenyszám nevezési díja

4.000 Ft

Páros versenyszám nevezési díja 3.000 Ft/fô
A nevezési díjat átutalással a CIB Bank Rt. 10700024-27777105-51100005 számlaszámra illetve a helyszínen készpénzben lehet megfizetni. A nevezési díj tartalmazza a pénteki gulyásparty és a szombat délutáni barbecue party költségét is a
versenyzô és 1 fô kísérô számára.
Díjazás: Az elsô helyezett serleg+tárgyjutalom, a második-harmadik helyezettek
érem+tárgyjutalom díjazásban részesülnek.

info@jogaszopen.hu
www.compassmagazin.hu
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Hangzat-tan

A Harkányi Gyógyfürdôben
természetgyógyászati
szolgáltatásainkat

Az új Honda Accord bemutatkozik az Ügyvéd Kupán

A

Honda a genfi autókiállításon mutatta meg a
nagyközönségnek az Accord nyolcadik generációját. Az elegáns autó a felső-középkategória
prémium szegmensébe tartozik. Az új Accord sportos
formai jegyeket, még kifinomultabb működést, a biztonság szempontjából egészen különleges megoldásokat,
valamint bámulatos dinamikus képességeket kínál.
Az ék alakú forma és az autó szélességét kiemelő, hangsúlyos, izmos kerékjárati ívek különleges, erőteljes látványt nyújtanak, és stabil, határozott autóvá teszik az
Accordot. Az előző Accord generációhoz képest végbement evolúció a Tourer esetében még látványosabb,
mert ebben az esetben a szállítókapacitás hangsúlya
helyett a modern technológia dinamikusabb kifejezése
került előtérbe, ugyanakkor megmaradt a használati
érték és a rugalmasság.
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Az új sorozat az első, melyhez kizárólag Euro 5-ös
emissziós normákat teljesítő motorokat kínál a Honda
és először mutatkozik be a Honda második generációs
dízelmotorja, amely a sokszorosan díjnyertes i-CTDi
erőforrás kimagasló erényeiből építkezik.
Valamennyi motorhoz hatfokozatú manuális váltó jár,
illetve a benzines erőforrásokhoz opcióként kérhető
ötfokozatú automatikus is. A vezetést kedvelő autósok
nagyra értékelik majd az új Accord agilis viselkedését. A
mélyebben lévő tömegközéppont, a szélesebb nyomtáv
és a teljesen új, kettős kereszt-lengőkaros első és multilink hátsó felfüggesztés, a változó rátájú lengéscsillapítók, valamint a merevebb karosszériaszerkezet révén
az Accord kezesebben reagál a vezető parancsaira. A
sebességfüggő, elektromos szervokormány minden
modellben szériafelszerelés, s az új axiális rendszerbe
nagy teljesítményű, kis belső ellenállású, kefe nélküli villanymotor került, amely nagy sebességnél remek
kormányzási érzetet, stabilitást és magabiztosságot ad.
A passzív biztonság elemeit a vezetést segítő dinamikus
rendszerek egész sora teszi teljessé. A menetstabilizáló
elektronika (VSA) minden változatban szériafelszerelés,
de az új Accordban emellett megtalálható az az innovatív rendszer, amely a VSA és az elektromos szervokormány erényeit egyesíti. Emellett opcióként rendelhető
meg a ADAS vezetést segítő rendszer, mely három
www.compassmagazin.hu

20%-os kedvezménnyel
vehetik igénybe
kedves vendégeink!
forradalmi technológiát (sávtartó asszisztens, adaptív
sebességtartó automatika és az ütközés erejét mérséklő
fékrenszer) ötvözve emeli új szintre a biztonságot.
Prémium belső tér
A műszerfal sportos hangulata mellett az első két utast
a szabad tér érzése is hatalmába keríti. A különleges,
ezüstszínű díszléc két oldalról indulva végigfut a műszerfalon és a középkonzolon. A látványos és a testet
jól támasztó első ülések oldalpárnája nagyobb, míg új
belső szerkezetük révén sokkal kevésbé továbbítják a
rezgéseket az utas testére.
Az ezüstszínű díszítésekkel készülő, háromküllős fekete kormányon egész sor kezelőszerv található - többek
között az audio, a sebességtartó automatika és a mobiltelefon is vezérelhető innen. A kormányoszlop négy
irányban állítható, az előző Accordhoz képest 10 fokkal
nagyobb tartományban szabályozható a dőlésszöge.
www.compassmagazin.hu

Szeretettel várjuk Önöket
a hét minden napján!

www.harkanyfurdo.hu
Tel.: 72/480-251 • e-mail: harkanyfurdo@axelero.hu
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Újabb lépés a minőségi versenyvitorlázás felé!
Peugeot Frédi-Béni YS CSB

N

em volt olyan régen, amikor megszületett
a gondolat, melynek megvalósítása hétről
hétre versenyre csábította az addig csak túrázó, hobby vitorlázókat. Széles tömegbázisa lett a
yardstick versenyzésnek, fogalmazhatunk úgy is, másodvirágzását éli. Nyílvánvaló és elkerülhetetlen folyamat – ismerve a nemzetközi példákat – a versenyhajók szelekciója és tipizálódása. Értjük ez alatt a one
design osztályok dinamikus fejlődését és a klasszikus
hajók egyre nagyobb számban történő megjelenését.
A sokat kritizált yardstick rendszer nehezen volt elfogadtatható a kishajót, nagyhajóra váltó versenyzőkkel.
Míg például a 8mOD vagy az Asso osztályokban rendkívül erős a mezőny, addig a yardstick osztályoknak a
mostohagyermek szerep jut.
A hobby hajósok, a felnőttként vitorlázóvá válók igényeit viszont tökéletesen kielégíti a yardstick osztályokban
történő versenyzés. Amennyiben belátjuk, kevés az
esély, hogy e vitorlázók hajót cseréljenek, akkor ezen a
fronton, a minőségi verseny irányába történő elmozdulás egyik alternatívája a pályaversenyzés lehet. Bizonyos
idő után, unalmassá és egyhangúvá válnak a túraversenyek, felmerül az igény a technikai és taktikai tudást,
összeszokott csapatmunkát igénylő pályaversenyzés
iránt. Ennek a folyamatnak igyekezett elébe menni a
BLYC, amikor kiírta a yardstick csapatbajnokságot. Május utolsó napján minden együtt volt ahhoz, hogy a premier jól sikerüljön. A Peugeot Frédi-Béni Autócentrum

támogatói közreműködése, optimális szélviszonyok,
kiemelkedő díjazás és a már lassan megszokott színvonalas kikötői háttér várta a 12 csapat versenyzőit. A rajteljárásra negyed tizenegy után kerülhetett sor, ekkora
stabilizálódott a DNy-i, 2-3-as szél iránya, és így maradt
az egész nap során. A rendezők rövid up and down pályát tűztek, melyen szinte azonnali ráindításokkal, sikerült a kiírt három futamot teljesíteniük a csapatoknak.
Minden csapat három hajóból – yardstick osztályonként egy – és legénységeikből állt. Az osztályok 5 perces
különbséggel, egymás után rajtoltak. Két egység nyújtott 100%-os teljesítményt azzal, hogy osztályában valamennyi futamot megnyerte, Kulcsár Sándor a 8 Oneal és Lelekes László a Soul nevű hajójával. A versenyt a
Challenger-Dolce Vita-Soul csapat nyerte, megelőzve
a második Westport-Erzsébet-Dudu, és a harmadik 8
One-Imi Jé-Rapa Iti alakulatokat. A dobogós csapatok
hajóinak már most megoldódott a 2009. évi hajótárolási
problémája, tekintettel az egyedülálló díjazásra, hiszen
mind a 9 hajó nyári szezonra szóló kikötőhelyet nyert a
BL Apartments & Yachtclubban. YS CSB ismétlés: 2008.
szeptember 12. További 9 kikötőhely várja gazdáját!

Klasszikus formájú elektroés benzinmotoros hajók
15-28 lábig rendelhetőek.
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Info: 06 20 9419 856 • www.classicboatltd.com

NYÍLT ÉS AMATŐR EGYKEZES GP
2008. július 5. Balatonlelle - BL YACHTCLUB

KIHÍVÁS - KALAND - PRÓBATÉTEL
VÁRUNK !!!
www.blyc.hu • www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu
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BL YACHTCLUB VERSENYNAPTÁR
2008. július 5.
2008. augusztus 1-6.
2008. augusztus 29-31.
2008. augusztus 30.
2008. szeptember 13.
2008. szeptember 20-21.
2008. november 8.

Nyilt és Amatőr Egykezes GP

www.blyc.hu

Nagyhajós Bajnokság

www.hunsail.hu

III. microsoft Közmű Kupa

www.kozmukupa.hu

V. Lellei Szél Kupa

www.lelleiszel.hu

Peugeot Frédi-Béni Lelle Open YS CSB.

www.blyc.hu

Szörf Magyar Bajnokság

www.windsurfing.hu

II. Dér Kupa	

www.blyc.hu

L^cYdlhVoVhoiVadYdc#
L^cYdlhVohZWZYWZc#
Egd\gVbh

>ciZgcZi:meadgZg
http://msnbc.com

Verseny információk:
Rendező: 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: marina@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.

A víz felöl: É 46’47.743 / K 17’42.412
Extra: A nevezési és részvételi díj valamennyi
BLYC 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 mas�százs szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe.
„A fürdőruha és a törölköző
minden versenyen kötelező !!!”
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BZhhV\^c\
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Ön mire gondol, mikor autót vásárol?

Saját
magára?

A képen látható autó illusztráció.

Családjára?

Az emberekre?

A környezetre?

Az új Honda Accord
baleset-megelôzô és környezetbarát
technológiáinak köszönhetôen Ön mindenkire és mindenre gondolhat.
Saját kényelmére, családja biztonságára, a másik autóban hirtelen fékezô sofôrre, de még a természetre is. Az Accord biztonsági rendszerei – a CMBS* és az LKAS* – Önt és az Önnel utazókat, sôt a
közlekedés többi résztvevôjét is óvják. A teljes motorválaszték az Euro 5-ös emissziós normát is teljesíti,
így az új Accord már megfelel a 2009-ben életbe lépô, szigorú környezetvédelmi elôírásoknak, ezáltal
kímélve a természetet.
Miért gondolna csak magára – ha mindenkire gondolhat?
*CMBS: Az ütközés erejét mérséklô fékrendszer, amely képes felmérni a gépjármû elôtt haladó forgalmat, illetve elôrejelezni egy esetleges ráfutásos baleset lehetôségét, elkerülve így annak súlyos következményeit.
*LKAS: A sávtartó asszisztensrendszer aktívan segíti a vezetôt a gépjármû saját nyomvonalán – akár kanyaríven – történô
haladásában, valamint ﬁgyelmezteti a sáv elhagyásakor, ezzel megelôzve az ebbôl kialakuló baleseteket. A CMBS és az
LKAS nem része minden felszereltségnek.
Fogyasztás: 5,6–8,6 l/100 km. CO2–kibocsátás: 148–209 g/km.

36

www.honda.hu

www.compassmagazin.hu

