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Építők Vitorlás Kupája 2008. szeptember 5. - Balatonfüred

ÉPÍTŐK VITORLÁS
KUPÁJA 2008…
Határidő, teljesítés igazolás, számla beadás, likviditás, jogerős építési
engedély, munkavédelmi ellenőrzés, járulék fizetés, kooperáció, garanciális bejárás, pályázat beadás, kötbér…
vagy
nagyvitorla, spinakker, nyugalom,Tihanyi Apátság, csapatmunka, barátság, napfény, társadalmi szerepvállalás, utánpótlás, kikapcsolódás, grószsott, koktélok, mancsaft, arcra fröccsenő vízcsepp, füredi sétány…
„Mecsoda különbség!” - mondaná szegény Kutnyák bácsi a
pannonhalmi cukrászüzlet pultja mögül, ha még élne szegény.
Mert ezt a kifejezést Ő nagyon szerette használni, igaz hogy
nem ebben az összefüggésben.
Hát igen. Tényleg nagy különbség.
Az első felsorolásban valamelyik/bármelyik építőipari cégünk
vezetőjének, munkatársának a hétköznapi problémái, gondolatai, frusztrációi közül találunk néhányat, a másodikban pedig
ugyanezeknek az embereknek egy nyárvégi vitorlásversenyhez
kapcsolódó emlékképei szerepelnek.
A történet ott kezdődött, hogy a Balatonfüredi Yacht Club néhány lelkes tagjával, 3 évvel ezelőtt gondoltunk egyet, és megelégelve a növekvő költségek melletti folyamatos forráshiányt,
az utánpótlásra fordítható összeg apadását, a Balatonfüredi
Önkormányzattól rendszeresen kapott támogatási összeget saját magunk is megpróbáltuk gyarapítani. Miután a Balatonon
egyre több versenyvitorláson lehetett látni komoly építőipari
vállalkozások logóit, megkerestünk néhányat közülük, volna-e
kedvük egy szakági vitorlásversenyen is rajthoz állni, és jelenlétükkel támogatni az ifjúsági sportolókat? És sokuknak volt kedve! Hiszen szeretnek versenyezni, mert ez az életük, szeretik az
új kihívásokat, mert ebben élnek, szükségük van a kapcsolatépítésre, mert ebből élnek, szeretnek lazítani, mert szükségük
van rá, és többségüknek már abban is van gyakorlata, hogy létezik a társadalmi szerepvállalás, és adni is jó. Mert mindenki,
aki eljön erre a versenyre, részvételével egyúttal támogatja az
ifjú tehetségeket. A beszélgetések közben a jelentkezők megismerhették egy 140 éves vitorlásklub történetét, jelenét, azt a
nevelőmunkát, amelynek eredményeképpen, már több mint
10 éve folyamatosan a BYC nyeri a magyar vitorlásklubok közötti pontversenyt.
És egyre többen lettek. Az első évben 22, idén már 27 cég 31 csapata versenyez.
Építők Vitorlás Kupája. Úgy mint a nagyoknál: America’s Cup.
Elsőre talán merész az összehasonlítás, és bizonyára nem is
minden szempontból állja meg a helyét, de ha jobban elgondolkodunk a dolgon, nagyon könnyen találhatunk párhuzamokat.
A felületes szemlélő azt gondolhatja, hogy nincsenek komoly
hasonlatosságok az építőipar és a versenyvitorlázás között. Pedig igenis vannak! Teljesítmény, csapatmunka, kitartás, küzdelem, csúcstechnológia, taktika, siker, dicsőség…
Az Amerika Kupájáért csak a legjobbak versenyezhetnek. Így

van ez az Építők Vitorlás Kupájánál is! És hogy a feltételek is
adottak legyenek, ezért választottunk egyforma, úgynevezett
One Design hajókat a versenyhez. Nincs nagyobb vitorla, nincs
hosszabb vízvonal, nincs könnyebb vagy nehezebb hajó. Minden egyforma. Itt csak a csapat teljesítménye számít. A körülmények mindenki számára hasonlóak. Mert az építőiparosok
folyamatosan azt szeretnék elérni, ami itt sikerül nekik: azonos
feltételek mellett versenyezni. A piacon is.
Építők Vitorlás Kupája 2008 avagy az ÉPÍTŐK III. vitorlásfilm
forgatása... mert játszani jó!
Ebben az évben egy filmforgatás keretében folyik a játék. Statiszták és szereplők százai követik a rendezőaszisztensek utasításait, a háttérben dolgozik a vágó, a fény és hangtechnikus, a
teljes stáb. A forgatás helyszíne a csodálatos Balaton, háttérben
a Tihanyi Apátság, egy 140 éves klub falaiból szivárog a keserédes történelem, a XXI. századi füredi sétány modern kávézójából átszűrődő monoton techno-zene adja az aláfestést.
A forgatás szüneteiben étel-ital minden mennyiségben,
bronzbarnára sült statiszta-nők (és sztatiszták), nézőhajók, és a
Balaton minden mennyiségben. És persze alkalom adódik azon
beszélgetésekre is, amikre kint az építkezéseken, vagy az üvegfalú irodákban a szereplők civilben nem keríthettek sort.
A rendező és a producer árgus szemekkel figyeli a próbafelvételeket, hogy a nap végére elkészüljön a nagy mű, kiválaszthassák a szereplőket, a főszereplőt és átadják a jól megérdemelt
OSCAR-t. Külön díjakat is kapnak majd az egyébként tehetséges vagy szerencsés statiszták. Tapsvihar, fények, csillogás.
Majd zene, tánc, és az Építők Hangja választás. Akinek színészi képességeivel nem sikerült filmszerephez jutnia, az még itt
bizonyíthat. Boldog arcok! De a legboldogabbak a gyerekek.
(Akik eredményeikkel hálálják meg a támogatást. Motorost
kaptak, edzési lehetőséget, és új hajókat. És biztosan ennek is
köszönhető egy kicsit, hogy néhány nappal ezelőtt, Trogirban a
Laser 4.7 világbajnokságon a 15 éves Bathó Peti, a BYC versenyzője 3. helyet szerzett! Gratulálunk!)
És a legvégén függöny.
És hogy jön ide Kutnyák bácsi? Apám szerint a pannonhalmi
cukrászmester - még a 40-es években – néha váratlanul, finom
krémest nyomott a gyerekek kezébe, mosollyal az arcán, fizetséget nem várva. És apám még mindig emlékszik erre.
Köszönöm, hogy eljöttetek!
Hercsel Erik „filmrendező”
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Nagyon jó „Balatoni
polgárnak”,- s most
különösen jó
-balatonfüredinek lenni.
Interjú Dr. Bóka Istvánnal, Balatonfüred polgármesterével
- Balatonfüred óriási fejlődésen ment keresztül, a
városfejlesztési tervében milyen szerepet kap a vitorlázás, a vitorlás sport támogatása? Milyen kifejezetten a sport- és szabadidő célú vitorlázását segítő
ill. támogató fejlesztések történtek eddig és milyen
egyéb turisztikai fejlesztéseket terveznek még?
- Balatonfüred látványos, a médiumokban is hang-

súlyosan megjelenő fejlődésének egyik meghatározó
eleme, hogy a közösen kialakított, divatos kifejezéssel élve konszenzusos, fejlesztési stratégiánkat a
város évszázados hagyományaira alapoztuk. Ennek
meghatározó része a vitorlázás, a vitorlássport. Nem
lehet ez másként, hiszen Balatonfüred a magyar vitorlázás bölcsője (itt alakult meg 141 éve az első Yacht
Egylet), s a vitorlás sport jelenkori központja. Az
utód Balatonfüredi Yacht Club (BYC) hosszú évek óta
a magyar vitorlás egyesületek rangsorának éllovasa,
évente több világ és Európa verseny rendezője, házigazdája. Szimbolikusnak tekinthető, hogy hosszú
évtizedek óta a májusi Vitorlabontó ünnepséggel és
versenyekkel mindig itt indul a vitorlázó szezon, s ne
feledjük a Kékszalag versenyt sem, amelynek rajtja és
célja Balatonfüreden van, s amely mára már Európa
legnagyobb tókerülő versenye, a vitorlázás szerelmeseinek igazi ünnepe.
Természetes tehát, hogy a városfejlesztésben fontos
szerepet kapott a vitorláskikötői hálózat bővítése. Az
Önkormányzat támogatta és támogatja a kikötőépítéseket, csak az elmúlt években több száz vitorlás kikötőférőhellyel bővült ilyen kapacitásunk. Elkészült a vitorlás
egyesületünk kikötője (BYC), igaz még hátravan a kikötőtelep teljes felújítása, mellette megépült a part szép új
négycsillagos szállodájának a kikötője is. Ma már bármilyen világverseny megrendezésére alkalmas infrastruktúránk van, s ami nélkül ez sem elég, profi, tapasztalt
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versenyrendező szakembereink.
Most szeptemberben indul
a Balatonpart Ékköve II. programunk, amelynek középpontjában a kulturális turizmus áll, de a kulturális
fejlesztések közvetve a vitorlássportot is szolgálják. hiszen a nagy versenyek szépszámú résztvevőit a parton
is ki kell szolgálnunk, s itt is a minőségre törekszünk.
- Melyek azok a hagyományos Balatonfüredhez
kötődő programok, rendezvények, amelyek
évről évre magyar és külföldi turisták ezreit
vonzzák?
- Ma már az év minden szakában vannak olyan kulturális, sport és gasztronómiai rendezvényeink, melyek
nem csak az itt élő polgároknak, de a konferenciákra
vagy hosszabb wellness hétvégére érkező vendégeknek is tartalmas időtöltést biztosítanak. Az utóbbi
évek romló idegenforgalmi statisztikáit elsősorban
azoknak a belföldi vendégeknek a megérkezése javította, akik tudatosan, a programkínálat miatt választották Balatonfüredet.
Idén már márciusban a nemzeti ünnepet is több ezer
vendéggel együtt ünnepeltük, aztán jön a Versünnep,
a Hamvas Napok, az Első Hajó fogadása. Igazi fesztivállá kezdi „kinőni” magát a Jókai kultuszt ápoló
„Jókai Napok”. Egyre rangosabb, s a közönség számát
tekintve is „izmosabb” a Könyvhét, s már itt is vannak az első vitorlás versenyek, a már említett Vitorlabontó. Lehetetlen felsorolni az összes rendezvényt,
minden hétvégén lehet programot találni a városban.
Művészeti fesztiválok (Korok Fesztiválja, Balatonfüredi Művészeti Fesztivál, Füredfest), képzőművé-
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szeti kiállítások, templomi hangversenyek várják az
érdeklődőket több helyszínen is. Természetes, hogy
a két „legnagyobb”, legismertebb rendezvényünk a
világhírű Anna-bál júliusban, s a Borhetek augusztusban. De még mindig nem beszéltünk a különböző
nemzetközi sporteseményekről, rangos könyvbemutatókról, irodalmi-gasztronómiáról (Krúdy est, stb.)
Szeptemberben a Nobel-díjas Salvatore Quasimodo
emlékére rendezünk nemzetközi összművészeti fesztivált, aztán jönnek a szüreti programok, s legújabban
a romantikus reformkori hagyományainkat felidéző
ünnepség sorozat. Turisztikai egyesületünk tagjai pedig azon törik a fejüket, hogy télen, az advent idején
szervezzenek színvonalas családi programokat.
- Önnek van-e ideje vitorlázni? Illetve mit jelent
számára a Balaton? Mit jelent balatonfüredinek
lenni?
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- Én nem vitorlázok, túl sok szabadidőm sincs
erre a sportra, de tudom mit jelent „hajóra szállni”. Bár a legtöbbször nézőhajóról követem a
világversenyek rajtjait, de ha módom nyílik rá,
igyekszem közvetlen tapasztalatokat is szerezni.
Tavaly nyáron például volt rá alkalmam, hogy
egy Balaton 31-essel 3-as-4-es szélben, lányommal együtt vitorlázzak. Élveztük.
S persze óriási élmény a Kékszalag rajtja, amikor egyszerre 7-8száz hajó vág neki a távnak, s
szinte mindenkire átragad ennek a versenynek
a semmivel össze nem hasonlítható hangulata,
izgalma.
A Balaton, nekem is egy mindig megújuló csoda.
Nagyon jó „Balatoni polgárnak”,- s most különösen jó -balatonfüredinek lenni. Mintha tényleg
reneszánsza lenne a Balatonnak, Fürednek, s aki
ennek, akárhogy is részese lehet, boldog ember.
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2008. szeptember 5.
9.00 - 10.00
10.00
10.15 - 11.00
11.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00
18.00
19.3020.30-

23.00-
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PrograM

Főszereplők, szereplők és statiszták megérkezése (munkareggeli)
Stábmeeting - AZ ÉPÍTŐK III. filmforgatás hivatalos megnyitója
Rendezői eligazítás, munkaeszközök (hajók)
átvétele, vizi forgatási helyszínre kihajózás
Vízi- és parti forgatások I /pálya- és túra jelenetek
Munkaebéd
Vízi- és parti forgatások II /pálya- és túra jelenetek
Munkavacsora, forgatási werkfilm megtekintése
Napi munka értékelése, főszereplők, szereplők, mellékszereplők díjainak kiosztása
Konga Show, DJ, AZ ÉPÍTŐK HANGJA választás (karaokee), táncos jelenetek forgatása
After party - forgatáson kívül
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A verseny célja: Pályaverseny J24 és Nautic 330
osztályokban, valamint túraverseny YS kategóriában
az Építők Vitorlás Kupája 2008. cím és vándorkupa
elnyeréséért, valamint a BYC utánpótlás versenyzőinek
támogatásáért.
A verseny helye és ideje:
Balatonfüred, 2008. szept. 5.
A verseny rendezője:
Balatonfüredi Yacht Club
Felelős versenyrendező:
Hantó István
Versenybíróság elnöke:
Böröcz Bence
Versenyorvos:
Dr. Gerencsér Gábor

Versenyző osztályok:

Pályajelek:
Sárga színű, felfújható műanyag bóják. Csíkos zászlóval
ellátott rajt és cél bóják.

Rajtsorrend:
Nautic 330, J24

Program:
Szeptember 5. 11.30 óra rajt.
Második futam ráindítással.
Túra verseny 15.00. óra rajt

Társasági esemény:

Ha a versenyen a szélerő meghaladja a B:3 értéket, minden
versenyző köteles mentőmellényt viselni, már a kikötőből
való elinduláskor és a verseny teljes időtartama alatt. Minden
hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással.
Ennek hiánya esetén a nevezés nem fogadható el. Reklámok
az MVSZ 2008. évi Verseny Rendelkezései mellékletét képező
Reklámszabályzatban előírtak szerint viselhetők. (lsd:www.
hunsail.hu)

A vitorlás versenyzésen kívül – reggel 8.00-tól 24.00 óráig
– a szárazföldön és vízen különböző események, étel-ital,
szórakoztató műsor, nézőhajók, motorosok, vitorlázási
lehetőségek stb. teszik teljesség a kikapcsolódást. Ezekről
részletes programismertetőben értesülhetnek a résztvevők.

Szavatosság kizárása:

Díjkiosztó:

J24 és Nautic 330 a pályaversenyen, bármilyen típus a
19.30 órakor
túraversenyen.

Nevezés helye és ideje:

Egyéb rendelkezések:

Hivatalos hajók:

Nevezni 2008. aug. 25-ig lehet a Balatonfüredi Yacht Clubbal
kötött támogatási és reklám szerződéssel.
Balatonfüredi Yacht Club:
Hercsel Erik: mobil: 30/933 2711, e-mail: erik@hercsel.hu
Dávid Júlia: mobil: 20/916 0504, e-mail: davidj@yacht.hu
A nevezéskor be kell mutatni a kormányos hajóvezetői
igazolványát, az előirt hajóokmányokat, a hajó érvényes
felelősségbiztosítását.

A Versenyrendezői hajók jelzése: narancsszínű lobogó

Versenyszabályok:

Óvási díj:

Jó szelet!
Versenyrendezőség

A verseny rendezősége és a verseny vezetősége nem vállal
felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre
alkalmassága tekintetében, sem pedig a versenyen való
részvétel során esetlegesen bekövetkezett balesetekért vagy
anyagi kárért.

Azonosítás:
A résztvevők kötelesek viselni a nevezéskor kiosztott matricát
és lobogót.

Óvás:
Az óvást legkésőbb a versenyrendező hajó beérkezése után 1
órán belül írásban le kell adni.

nincs
A versenyen az RRS 2005-2008. a Nemzetközi Vitorlás
Versenyszabályok, az MVSZ 2008. évre érvényes Általános Díjazás:
Versenyutasítása és Verseny Rendelkezései (lsd:www.hunsail. A két pályafutam alapján:
hu), a résztvevő osztályok előírásai és a versenykiírás.

Nevezési díj:
Részletesen a meghívóban.

Tervezett futamok száma:
2 pálya- és 1 túrafutam. A túrafutamon bármilyen hajóval
lehet indulni. A túrafutam értékelése s Yardstick rendszer
alapján történik.

Versenypálya:

ÉVK J24 pályaverseny 1-3. helyezett.
ÉVK Nautic 330 pályaverseny 1-3. helyezett.
ÉVK túraverseny 1-3. helyezett.
ÉVK összetett 1-3. helyezett.
A túraversenyen egy cég több csapattal is indulhat,
a legjobb csapat eredménye számít, és az összetett
verseny számításnál is azt az eredményt veszi figyelembe
a rendezőség.
Minden osztály 1-3. helyezettje kupa és „érem” díjazásban
részesül.
Az Építők Vitorlás Kupája 2008. összetett versenyének
győztes cége elnyeri az Építők Vitorlás Kupája 2008
vándor kupát.

Balatonfüred - Siófok - Zamárdi - Tihany - Balatonfüred közötti
vízterületen futamonként kihelyezett „virsli” pálya, melyet a
mellékelt pályarajz szerint kell teljesíteni.
Ideje: kb. 30-40 perc/futam Túrapálya: BYC előtt kitűzött rajt és
célvonal, Csopak irányában és a Tihanyi kikötőtől kb 500 m-re
elhelyezett bója.
A fentieken kívül különdíjakat is kapnak a csapatok.
A pályajeleket jobb kéz felől kell elhagyni. Ideje: kb 1-1,5 óra.
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Képes beszámoló a 2007. évi versenyről
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LONDON 2012
Olimpiai program

A Balatonfüredi Yacht Club megalakulás óta nagy hangsúly fektet a versenyzésre, a club tag-jainak döntő
része jelenleg is aktív versenyző.

A Balatonfüredi Yacht Club
olimpiai szereplései
Az 1928-as Amszterdami olimpián már a magyar
indulók között voltak a club tagjai 6R Yacht osztályban Mihálkovics János és csapata valamint 12
lábas Yolle osztályban Uhl Raoul. Az 1936-os Berlin
olimpián a Kielben rendezett versenyen Heinrich
Tibor O jolle hajóosztályban 7. helyet szerzett.
Az 1960-as Római olimpián Tolnai Kálmán Finn
Dinghy hajóosztályban 25. lett 35 indulóból. 1968ban Acapulco-ban Tolnai Kálmán - Farkas László
ifj. Star hajó-osztályban indult. És itt hosszú szünet következett majd 2004-ben Athén-ban Czégai
Péter - Cserép Csaba páros 470-es hajóosztályban
indult. A 2008-as olimpiára kvótaszerző helyen,
második magyarként végzett Fazekas György a selejtezőkön Laser hajóosztályban.
A club 13 éve folyamatosan a legeredményesebb hazai vitorlás club. Ennek számítása a bajnokságokon elért helyezése alapján szerzett
pontokból történik. A pontok több mint felét az
ifjúsági sportolók szerzik. A club nagy hangsúlyt
fektet az utánpótlás nevelésre. Az ifjúsági versenyzők létszáma clubban 45-50 fő. Az edzők hivatása
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a tudatos versenyzői felkészítés az egymásra épülő hajóosztályokban. A vitorlás tábor kiválasztása
után Optimist és Cadet hajóosztályokban történik
a kezdés, majd az alkati és pszichikai fejlődés során 470-es és Laser hajóosztályok felé haladnak a
sportolók. A club vezetésének mindenkori szándéka az eredményes nevelői munka, aminek végpontja a saját nevelésű olimpikon.
A 2012-es olimpiára egy nagyon határozott és komoly program kezdődött el. Két hajóosztályban
sikeres és a sport iránt elkötelezett, tehetséges
fiatalok kezdték meg a felkészülést.

470-es hajóosztályban
Hercsel Máté - Horváth Miklós
Szamódi Tamás - Bárdos Mihály
Váradi Imre - Serke Áron

Laser hajóosztályban
Balogh András
Bathó Péter
Böröcz Bence
Kaiser Kristóf
Balogh Anna

www.compassmagazin.hu
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LONDON 2012
Olimpiai program

Mindnyájan rendelkeznek Magyar Bajnoki címmel és eredményes hazai valamint nemzetközi
versenyzési tapasztalattal. A versenyzők a clubban nőttek fel és itt versenyeztek szinte kivétel
nélkül a kezdetek óta. Mentalitásuk, viselkedésük
és helytállásuk az élet minden terén alkalmassá
teszik őket a kihívásra.
Éves versenylebontási rendszerben, megtervezett
erőnléti edzésekkel, folyamatos kontrollal és elméleti képzésekkel végeznek kemény csapatmunkát.
Menetközben az arra alkalmas versenyzők szakmai javaslat alapján csatlakozhatnak az olimpiai
felkészítéshez. A programot 470-es hajóosztályban
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Arthur Thüringer és Kutassy László álltja össze és
vezeti le. Mindketten nagy gyakorlattal rendelkeznek hazai és nemzetközi szinten is 470-es terén.
Arthur éveken keresztül az osztrák válogatott mellett dolgozott edzőként, Laci pedig végigcsinált
egy hasonló felkészülési rendszert és nagyon jó
szakember. A clubban több sikeres ifjúsági versenyzőt nevelt ki.
Laser hajóosztályban a program felelőse Csomai
József a club vezetőedzője. Csomesz hosszú évek
óta a club edzője, mindegyik fiatalt ismeri a kezdetek óta. Az elmúlt évek ifjúsági eredményeinek
egyik kulcsa.
A személyi feltételek mellet szükségesek a tárgyi
eszközök is. A club az utazásokhoz beszerzett egy új
buszt és a szülői önrésszel hajókat vásárolt. A napokban megérkezett 4 db vadonatúj Laser amivel már
Isolán és Andorában versenyeznek a srácok.
A programok anyagi részét a club és a szülők közösen vállalják, komoly, eredményes munka folyik a
támogatók és szponzorok bevonására.
A szándék komoly, a versenyzők és a club is eltökélt, a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak. Bízunk abban, hogy a munka sikeres lesz a
club és a magyar vitorlázás számára egyaránt.

www.compassmagazin.hu
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Kaiser Kristóf

K

– háromszoros magyar bajnok –
az andorai Európa Kupa győztese

aiser Kristóf 9 évesen kezdett el vitorlázni egy nyári tábor során, ahol már
érezhető volt lelkesedése, ahol elkezdődött kötődése a sportághoz. 2002 óta vitorlázik
versenyszerűen. Optimist után 2 évig ZOOM 8
hajóosztályban folytatta pályafutását. Mindkét
év ranglista győzelemmel végződött. Első évben
OB ezüstöt szerzett.
A második évben OB aranyéremmel kivívta
magának az első Országos Bajnoki címét. Még
ebben az évben Sikló OB-n 2. helyezést és a
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Laser 4.7 hajóosztályban OB 2. helyet tudhatta
magáénak. 2007-ben ismét hajóosztályt váltott,
mely további sikereket hozott. Laser Standard
OB ifi 1. helyezés.
Laser Radial hajóosztályban ranglista győzelem,
valamint Sikló OB-n 1. helyezés, az Osztrák OBról hazahozhatta az aranyérmet.
2008-ban elkezdődtek a nemzetközi sikerek is:
az Isolán megrendezett Spring Cup-ot fölényes
eredménnyel megnyerte, melyet az Andoraban
megrendezett Európa Kupa 2. fordulója követett,
www.compassmagazin.hu

ahol ifiben is és összetettben is a dobogó legfelső
fokára állhatott.
Az Agárdon megrendezésre került Siklo OB-n ifi első
helyezést, összetettben pontegyenlőséggel a 2. helyet
szerezte meg. Balatonfüreden a Laser Standard OB-n
ifiben bronzérmes lett, mely összetettben az 5. helyet jelentette számára az olimpiai hajóosztályban.
A 2008-as Laser Radial OB után ismét hajóváltás következik. Pályafutását Laser Standard olimpiai hajóosztályban folytatja.
A Magyar Válogatott tagja. Háromszoros Magyar
www.compassmagazin.hu

Bajnok. A BYC olimpiai programjának aktív versenyzője. A program keretén belül a 2012-es londoni játékokra való kijutás a cél, az álom, amely
egyszer beteljesülhet.
Felkészülése során szeretne minél több külföldi versenyen részt venni, szokni a mezőnyt, a körülményeket, hogy a nemzetközi élvonalban minél több tapasztalatot tudjon szerezni és magyar versenyzőként
jelen lehessen az ottani élmezőnyben. Az akaraterős,
a szorgalom nagy és remélhetőleg a sok munka meghozza a várt eredményt.
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Bathó Péter

– magyar bajnok –
a 2008-as hollandiai Európa Kupa aranyérmese,
a 2008. évi Laser 4.7 U15-ös VB bronzérmese

B

athó Péter (1994.) a vitorlázást 2003-ban kezdte
Brencsán Ábel balatonfüredi vitorlás iskolájában, majd még abban az évben felvette versenyzői közé a Balatonfüredi Yacht Club. A következő
években Peti a club színeiben edzett és versenyzett
először Optimist hajóosztályban, majd a tavalyi évtől
kezdve Laser Radial osztályban. Edzője Csomay József
és Kutassy László, akiknek gondos és higgadt tanítása
már sok szép sikert eredményezett.
Tavaly a ranglista versenyeken elért eredményeivel Peti
kivívta a Radial osztályban a válogatott kerettagságot,
ami azért volt különösen értékes, mert 13 éves korában
állt helyt a nála 4-5 évvel idősebbek között. Abban az
évben egyetlen Laser 4.7 versenyen indult, az Országos
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Bajnokságon, amit megnyert, ezzel Magyar Bajnoki címet szerzett.
Részt vesz a club „London 2012” programjában, melynek nem titkolt célja a következő olimpiára való kijutás.
Jégolvadás, február óta rendszeres hétvégi és hétközi
edzéseken, közben és azóta külföldi edzőtáborokon
és versenyeken folyik a kemény felkészülés. Ebben az
évben derült ki, hogy a nemzetközi szövetség döntése
folytán 15 év alattiak nem vehetnek részt a Radial EB-n,
ezért Peti visszaült az eggyel kisebb hajóba, a Laser
4.7-be. A szövetség által kiírt külföldi és hazai válogató versenyeken elért szép eredményeivel első helyen
kvalifikálta magát a válogatottba, ezzel jogot szerezve
a világbajnokságon való részvételre.

www.compassmagazin.hu

Az idei külföldi eredményei: - Spring Cup (Isola) L4.7
abszolút 6. hely, legjobb külföldi, - Spring Cup (Ausztria) LR abszolút 1. hely, - Európa Kupa (Hollandia) L4.7,
15 év alattiak 1. hely, abszolút 6.
Hazai versenyeken: - Tavaszi Bajnokság LR 1. hely, - 1.
Ranglista L4.7 1. hely, - OB L4.7 2. hely,,- 3. Ranglista
LR 1. hely
Peti most vesz részt Trogirban a Laser 4.7 Világ- és Európa Bajnokságon, igyekezve megbirkózni a nála 3 évvel
idősebbekkel is.
Mind edzéseken, mind versenyeken a nagy akaraterő,
kitartó vitorlázás és óriási nyugalom jellemzi, a kitűzött
célért mindent képes megtenni, a vitorlázás igazi szerelmese. Szerencsére az iskolában is hasonlóan eredmé-
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nyes, a matek tagozatos elemi után a veszprémi Lovassy
Gimnáziumban folytatja szándékai szerint.
Peti szerencsés helyzetben van abban a tekintetben,
hogy a Balaton partján, Csopakon lakik, így a clubbal
vállvetve lehetősége van szinte bármikor edzeni. Testvére és szülei is versenyszerűen vitorláznak és szintén a
club tagjai, tehát pontosan ismerik az esetleg felmerülő
problémákat és mindent megtesznek azért, hogy Peti
vitorlázói tehetségét támogassák, legyen szó új hajó vásárlásáról, szállítgatásról vagy csak egyszerűen a biztos
pont szerepéről. A szülők a clubbal együttesen igyekeznek lehetőségeikhez mérten megteremteni mind a nem
csekély anyagi, mind az emberi hátteret a továbbfejlődéshez. Márpedig ambícióban nincs hiány.
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A nyolcszoros Kékszalag
győztes Litkey Farkas
már a jövőt tervezi

Az immár nyolcszoros Kékszalag győztes Litkey Farkas nem szeretné, ha megszakadna remek sorozata. A 2008. július 12-én rendezett jubileumi 40. kékszalagon újabb
parádés győzelmet arató BROKERNET-UNIQA Sailing Team kapitánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ne tudják letaszítani a trónról. Az Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyére specializálódott vitorlázó természetesen a 2009-es Kékszalagon is címvédésre készül, de gondolatai, tervei már a 2010-es viadalra összpontosít.

A

szabály módosításoknak köszönhetően
2009-ben rendezik az utolsó mai szabályok szerinti Kékszalag versenyt, hiszen
2010-től a többtestű hajók indulását is lehetővé
teszik a tókerülő viadalon, ami új kihívásokat állít
az abszolút győzelemre pályázóknak. Litkey Farkas abban reménykedik, hogy a 42. Kékszalagon is
címvédőként indulhat, de tisztában van vele, hogy
a jelenleg leggyorsabb Libera típusú hajójával nem
tudja majd felvenni a versenyt a jóval nagyobb sebesség elérésére képes katamaránokkal. Ez az oka
annak, hogy máris megkezdte a felkészülést a 2010es megmérettetésre.
"A sikerhez méltó volt az ünneplés is. Végtelenül boldog
vagyok, hiszen a befektetett energia és a rengeteg edzés
meghozta gyümölcsét. Igazi csapatsikert arattunk, mindenki hozzájárult a győzelemhez. Jól dolgozott együtt a legénység és remekül sikerültek a taktikai húzások is. Ennek
köszönhető a nyolcadik abszolút győzelem. Köszönöm a
támogatóink segítségét, a mai világban óriási dolog, hogy
nyugodt és biztos háttér állt mögöttünk. Meg kell emelnem
a kalapomat a kihívók előtt is, mert kemény ellenfelek voltak. Izgalmas verseny volt, bár szerencsére a legvégére már
megnyugtató volt az előnyünk" - mondta Litkey Farkas.
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A kiváló vitorlázó nem sokat pihen, amikor csak teheti
egy egyszemélyes katamarán kormánya mögött próbál
tapasztalatokat szerezni. Csapatával már megkezdték ugyanis annak a hajónak a tervezését, amellyel jó
esélyekkel indulhatnak majd a 2010-es Kékszalagon is.
A kéttestű hajók - szaknyelven katamaránok - sokkal
gyorsabbak a jelenleg a Balatonon leggyorsabb "rohanógépeknél", így nem meglepetés, hogy Litkey Farkas is
egy katamaránnal vág majd neki a viadalnak.
"Nincs idő pihenésre, nem szabad egyetlen percet sem
elvesztegetnünk, mert az ellenfelek is keményen készülnek. Egyelőre egyszemélyes katamaránnal kezdtem meg
a felkészülést, de remélem, hogy rövid időn belül megtudom, hogy milyen lesz az új versenyhajónk. Az biztos,
hogy ezeken a katamaránokon csupán öt-hat versenyzőnek jut szerep, tehát kisebb létszámú csapattal indulunk
2010-ben. Hatalmas kihívás ezeknek a kéttestű hajóknak
a megismerése és a későbbi bevitorlázása. Kezdetben
nem örültünk ennek a döntésnek, ám amióta véglegessé vált, egyfolytában az jár a fejünkben, hogyan tudunk
majd egy katamaránnal is a leggyorsabbak lenni. Rengeteg munka vár ránk és biztosak lehetnek abban az ellenfelek, hogy nem lesz könnyű legyőzni minket" – mondta
hazánk legtapasztaltabb vitorlázója.
www.compassmagazin.hu
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A Balatonfüredi
Yacht Club története

A

z angol tapasztalatok alapján a magyar főurak
egy csoportja 1867. március 16-án megalapította
Balaton-Füredi Yacht Egylet néven hazánk első
vitorlás klubját. A klub elnöke gróf Batthyány Ödön
lett, aki Angliában vitorlázott és versenyeket is nyert.
Az egylet megalakulásáról a "Bell's Life" és a "Hunts
Yachting Magazine" is beszámolt Angliában. A hazai
vitorlássport szárnybontogatását segítette az a tény,
hogy egy angol hajóépítő, Richard Young 1881-ben, a
mai klubházunk melletti téren épített műhelyében, elkezdte építeni az első vitorlás hajókat. 1882-ben már sor
kerül az első hazai vitorlás verseny megrendezésére.
1884. szeptember 14-én megalakult a Stefánia Yacht Egylet herceg Esterházy Mihály commodorságával. Az Egylet kötelékében 25 nagy jacht, 30 csónak és 3 motoros
hajó tartozott. Klubháza, mely Hausszmann Alajos tervei alapján készült, a mai Vitorlás étterem volt. A vitorlás
klubélet és a versenyek rendezése rendszeressé váltak.
1912. június 24-én az Egylet a Magyar Yacht Club veszi
fel, de a következő évben már ez a név is változik, hiszen
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a belügyminiszteri engedéllyel és a király által is jóváhagyva, az a Királyi Magyar Yacht Club (KMYC) nevet
veszik fel. A KMYC versenyzői vesznek részt először
olimpián vitorlázásban, 1928-ban, Amszterdamban. A
hazai versenyek és a közben kialakult bajnokságok egyik
kiemelkedő vitorlázója volt Heinrich Tibor. A KMYC vitorlázójaként az 1936-os berlini játékokon, Kielben, a 7.
helyet szerezte meg, 1937-ben a Zürichi Yacht Club által
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rendezett EB-n 22-es binnen jolle osztályban 3. helyen
végzett (legénység: Éder R. és Schimert P.).
A második világháborút követően 1948-ban a Belügyminisztérium minden társadalmi szervezetet feloszlatott,
így történt ez a KMYC esetében is. A klubház és az ingatlan kezelői jogát a Balatoni Hajózási Munkás Sport
Egyesületnek adta át. Ennek a klubnak az alapítója és
szervezője Németh István volt, aki az 1948-ban megalakult Országos Társadalmi Vitorlás Szövetség elnöke is
lett. 1951-ben az egyesület neve Balatonfüredi Vasas SC
lett. A balatonfüredi klub és versenyzői nagyon sokat
tettek ezekben az időkben a magyar vitorlássportért.
Ebben segítséget jelentett a füredi hajógyár is, mely több
hajóosztály hazai gyártásával tette lehetővé a sportág
fejlődését, itt építették ill. fejlesztették a Kalóz, a Csillaghajó, a műanyag Finn, a Moly, a Dragon, a Cadet és a
Soling típusú hajókat.
Itt kell megemlíteni egy történelmi eseményt.1955-ben a
Nemere II. 75-s cirkálóval Németh István és legénysége
olyan időrekordot ért el, melyet az elmúlt 50 év alatt, a
mai napig nem tudtak megdönteni.
1964-ben az egyesület a mai klubházba költözött és nevét újra hozzáigazította a hajógyáréhoz és felvette az
MHD Vasas nevet. A 60-as és 70-es években sok füredi
versenyző szerepelt a vitorlázás élvonalában, a válogatottakban. A 80-as évektől kezdődik az utánpótlás képzése
szervezett formában, sportiskolai keretek között.1985ben a hajógyár neve ismét változik, így az egyesület új
neve Ganz Hajó Balatonfüredi SE lett.
Az utánpótlás elkezdi szállítani az eredményeket és a
fiatalok felzárkóznak a felnőttek mellé. Az egyesület évről-évre feljebb lép az egyesületi ranglistán.
1990. április 22-én az egyesület közgyűlése új alapszabályt és új nevet szavazott meg, megalakult a Balatonfüredi Sport Club, mely hat szakosztályt foglalt magában.
Az egyesület elnökének egy vitorlázót, Simon Károlyt
választották meg. A vitorlás telep kezelői jogát a klub
ekkor kapja vissza a hajógyártól. Ez azért fontos, mert a
változások szele miatt érezhetővé vált, hogy az egyesület
el fog szakadni a hajógyártól. A kezelői jog visszaadása
egy hosszú bírósági procedúrát eredményezett, melynek
a végén a Legfelsőbb Bíróság az egyesületnek ítélte azt.
1996-ban a Sporttörvény a sportingatlanok egy meghatározott részét a kezelők tulajdonába adta. Ennek
a törvénynek köszönhetően a BSC lett a tulajdonosa
a vitorlás telepnek, a focipályának és még egy területnek. A vitorlázók az önállósodás gondolatát vetették
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fel, mellyel a változó társadalmi helyzethez igyekeztek
gyorsan igazodni. Hosszú előkészítő tárgyalások után, a
vízi túrázókkal együtt, a vitorlázók kiváltak a BSC-ből és
megalapították a Balatonfüredi Yacht Club közhasznú
szervezetet. Elnöke Lettner Adorján lett, a BYC pedig tulajdonába kapta a vitorlás telepet, a rajta levő épületekkel, és a szakosztály tulajdonát képező versenyhajókat.
Igaz ehhez javasolnunk kellett a Sporttörvény módosítását, melyet a parlament el is fogadott.
A BYC-et ezek után a gyors fejlődés jellemezte: hajóparkja megújult, az utánpótlás képzésére programot indított,
számítógépes könyvelést vezetett be, az adminisztráció
és a szakmai munka segítése érdekében modern gépekkel szerelte fel irodáját, apró területi fejlesztések után
egy 70 hajós új kikötőt épített, az olimpiai és nagyhajós
osztályainak létszámát növelve 2004-ben tizedszer lett
első az országos ranglistán. Több projectet dolgozott ki
és javasolt a területi fejlesztésre, mely minden esetben
érintette a szomszédos önkormányzati területet is.
Az egyesület fiatal edzőket foglalkoztat, akiket folyamatosan segít a szakmai továbbképzésben. A BYC utánpótlás nevelése országosan a legjobbak között van, szép
eredményeket érnek el külföldön is.
Versenyrendezői csapatot képezett ki az egyesület, akik
a BYC versenyei mellett a Magyar Vitorlás Szövetség és
más klubok rendezői munkájába is besegítenek. 1999ben a BYC nagy sikerrel rendezte meg a Cadet Európa
Bajnokságot, 2004-ben Magyar DN Osztályszövetséggel
a DN Európa- és Világbajnokságot, 2006-ban társrendezője volt a Balatonfüreden nagy sikerrel megrendezett
Cadet Világ Bajnokságnak.
Az egyesület komoly sportdiplomáciai tevékenységet fejt
ki, tagjai közül vannak, akik nemzetközi vitorlás szervezetek vezetőségében tevékenykednek, de képviselőik
dolgoznak a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségében,
az MVSZ bizottságaiban és osztályszövetségeiben is.
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ELINDULT KÖZÉP-KELET-EURÓPA

LEGJELENTŐSEBB
INGATLANPROJEKTJE
II. ARCHITECT
FLOTTILA
-

„Tízparancsolat”
az ütközések elkerülésére

ADRIA CHALLENGE
2008.08.30 – 2008.09.06

1.) A bal csapáson közlekedő hajó térjen ki a jobb csapáson haladó hajótól [10. szab.]. (A hajó szélfelőli oldalának megfelelő csapáson van. [def.]).
2.) Azonos csapáson haladó, fedésben lévő hajók közül a szél feletti hajó térjen ki a szél alatti hajótól [11.
szab.]. (Az a vitorlás van szél felől, amelyik közelebb van a szél felé, a széltől távolabbi hajó a szél alatti
[def.]).
3.) A tisztán hátulról érkező hajó térjen ki az előtte lévőtől.[12. szab.] (Egy hajó tisztán hátul van, amikor teste
vagy felszerelése a másik hajó testének leghátsó pontjában, a hajó hossztengelyére mérőlegesen húzott,
képzeletbeli egyenes mögött van. Ha azonos csapáson vannak és egyik sincs tisztán hátul, akkor fedésben
vannak[def.]).
4.) Minden hajónak - az ésszerűség határain belül- el kell kerülnie a másik hajóval való érintkezést. Ennek
ellenére egy útjogos hajónak nem kell cselekednie mindaddig, amíg nem nyilvánvaló, hogy a másik hajó
nem tér ki és csak akkor büntetendő, ha kárt vagy sérülést okozó érintkezés történt. [14. szab.] A Versenyszabályok az ütközések megelőzésére 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.] (Jel egy olyan tárgy, amit a versenyutasítás
szerint előírt oldalon kell elhagyni [def.]).)
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. (Egy hajó az
előkészítő jelzésétől van versenyben, mindaddig amíg célba nem ér, fel nem adja a versenyt illetve amíg a
versenyvezetőség valamilyen módon nem szakítja meg a versenyt.)
9.) Ha egy hajó megsértett egy szabályt, tegye jóvá büntetéssel [Alapelv]. Útjogszabályok megsértéséért 720ºos fordulót kell tenni (két teljes fordulat, beleértve két fordulást és két perdülést, [44. szab]). Pályajel
érintésért 360º-os forduló a büntetés [31.2. szab.]. Durva szabálytalanság esetén ki kell állni a futamból.
10.) Jobb megadni egy elsőbbséget illetve szükség esetén vállalni egy büntetést, mint órákat tölteni egy óvástárgyaláson.
A fenti 10 pont csak a tájékoztatást szolgálja, az alaphelyzetekre nyújt megoldást. A teljes és
pontos –egy óváskor is érvényes- szabályok (amelyek a kivételeket is tartalmaznak) az alábbi
dokumentumokban érhetők el:
-

A Vitorlázás versenyszabályai 2005-2008 (RRS) (angol és magyar nyelven letölthető a www.hunsail.hu
oldalról a Szabályzatok menüpont alól)

-

Az  érintett osztály osztályelőírása

-

Az MVSZ által kiadott általános szabályok (pl. Versenyrendelkezések, YS szabályzat, stb.) (letölthető a
www.hunsail.hu oldalról a Szabályzatok menüpont alól)
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A régió legjelentősebb ingatlan beruházásaként
emlegetik a TóPARK projektet, amely a hazai ingatlanszakma ﬁgyelme mellett nagy nemzetközi
érdeklődést is kiváltott az utóbbi hónapokban.
A számok egyértelműen igazolják gazdasági
jelentőségét:
176 Építész
hektárosKamara
kiterjedése
Magyar
és közel
azonos Monacóval, építési volumene pedig
meghaladja az 1,5 millió eurót. A Walker and
közös rendezvénye
Williams Investment
Group nevével fémjelzett
projektet – főként magyar viszonylatban – gyakAz ARCHITECT
FLOTTILA – ADRIA
CHALLENGE
ran
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magyar
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hiába,
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hirdetett túravitorlázással
egybekötött
verseny.
A vergazdasági
jelentőséggel
bír.
A
kivitelezési
seny célja, hogy egységes BAVARIA 42 MATCH Onemunkálatok
már megindultak,
a teljes
projekt
Design verseny-túra
hajókkal, tengeri
körülmények
pedig várhatóan 13 év alatt valósul meg.
között összemérjük vitorlázó tudásunkat.
További célunk a verseny
megrendezésével, egy kiKözép-Kelet-Európa
superlativusa
emelt
társasági
esemény
létrehozása,
az építéA
TóPARK
Budapest
nyugati
kapujában,ahol
három
kulcs-

-

Az Általános Versenyutasítás (letölthető a www.hunsail.hu oldalról a Szabályzatok menüpont alól)

-

Az adott verseny kiírásában meghatározott szabályok

-

Az adott verseny Versenyutasítása (ha készül külön)

www.compassmagazin.hu

fontosságú autópálya találkozásánál, M0 - M1 - M7,
valósul
meg.
A terület kialakítására.
- rendkívül előnyös fekvése
és szakmai
kapcsolatok
mellett - egy Margit-sziget méretű tavat is a magáénak tudhat, sőt az elővárosi vasút vonala is átszeli.
A túraverseny helyszíne:
S hogy mi valósul itt meg? Az említett, kisváros
Biograd –176
Kornati
szigetek
- Közép-Dalmácia
méretű,
hektáros
területen
az első ütemben egy
70 000 m2 területű irodapark és 10 000 m2 szolgál-roskája,egységeknek
mely a vitorlázók
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legenda
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lesz.
A befektető
– a méret mellett – elsősorban a szol2008.08.30
– 2007.09.06
gáltatások minőségét hangsúlyozza, és főként ezzel
kíván kitűnni a versenytársak közül. A projekt iránti
érdeklődés azt bizonyítja, hogy már Magyarországon
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kell állnia. Minden
hajón legalább
egy érvényes
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www.compassmagazin.hu

Nevezési feltételek, hajók alkalmassága:
közvetlen szomszédságában étkezési-, vásárlásiés szórakozási lehetőség is biztosított, emellett
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Vitorlás csomók
A csomók története

A kötelek és az első csomók, amelyek kifejezetten a
hajózást segítették a történelem előtti időkből maradtak ránk. Ezeket kezdetben élelemszerzésre, halászatra
használták. Idővel azonban a kenukkal és kisebb tutajokkal való halászat nehézkessé vált. A folyótól a torkolatig, a tengertől az óceánig, a legénységnek mind
erősebb és sokoldalúbb csomózási módszereket kellett
találniuk a hajó kezelésének megkönnyítésére. Minden
valamire való hajósnak ismernie kell a csomókat és
azok elkészítésének módjait.
Az alábbiakban bemutatunk néhány ismert vagy kevésbé
ismert csomózási, kötési technikát, megpróbáljuk elmagyarázni, de főleg megmutatni, a csomókötések lépéseit.

Az elvágott kötél kezelése

Elfordulhat olyan helyzet, amikor a kötelet el kell vágnunk. Ilyenkor azonban a fonott köteleknél, fennáll annak
a veszélye, hogy a kötél "szétfoszlik", így már nem nyújtja
ugyanazt a megbízhatóságot, és lényegesen nehézkesebbé
válik a munka vele. Ennek elkerülése érdekében alakultak
ki a különböző, speciális csomózási módszerek.
Bandázs kötés
Hozzávalók: (-1-) kép. Fektessünk hosszirányba egy
zsinórt, vagy egy vékonyabb
kötelet duplán a csomózni
kívánt kötélre (-2-), majd a
zsinór egyik végét kezdjük
el rátekerni körbe a kötélre,
úgy hogy a dupla zsinór a
tekerés közben keletkezett
hurkok alatt maradjon (-3-).
Ha a végére értünk, fűzzük át
a zsinór hurkán a végét (-3-).
Most a zsinór bal oldalon
szabadon maradt végét kezdjük el húzni (-4-), úgy hogy
az előbbiekben át fűzött kötélvég ne csússzon ki a hurokból (ha elég vékony a
zsinór, a behúzott végére köthetünk egy egyszerű
csomót, így biztos nem tud kicsúszni). Ezt addig
húzzuk, amíg körülbelül a közepére nem érünk.
Ezt követően vágjuk le a zsinór mindkét kiálló végét (ha műanyag zsinórt használtunk, olvasszuk
meg a végeit).
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A kikötés

Kikötő nyolcas
Mint a neve is mutatja és a képeken is látható, ezt a kötést az
elsők között érdemes megtanulni, mert ezzel lehet bikához kikötni. Megkötése igen egyszerű,
a feszesen tartott kötelet nyolcas alakban a bikára tekerjük
(tetszőleges számban), majd az
utolsó körnél a szabad véget a
hurok alá fordítjuk (-2-). Ez után
a szabad szárat csak jól meg kell
húzni, és máris kikötöttünk.
Kikötő csomó
Egyszerű, gyorsan köthető
csúszócsomó.
Egy egyszerű csomóval indítunk,
melyet lazán hagyunk. A kötelet
visszahurkoljuk a szár körül és az
így keletkezett hurkon áthúzzuk. A
lényeg, hogy mindkét kötélrész egy
oldalon bújjon át a hurkon (-1-). A
két hurkot feszesre húzzuk, ami ezután csúszkál a kötélen.
Jóval biztonságosabb, ha a kezdetkor a kötél végére kötünk
egy egyszerű csomót!

Néhány egyszerű csomó

Bulin avagy csathurok, palstek
Ezt a kötést, általában a hajón bármire használhatjuk,
amit megtudunk oldani egy egyszerű, rögzített csomóval.
Az orrvitorlára is köthetjük illetve
felhúzó kötélként is jól funkcionál
(kisebb hajóknál!). A bulin talán a
legismertebb csomó mindközül,
annak ellenére, hogy eredetileg
nem is hajós kötés, hanem hegymászók, barlangászok, búvárok
használták és használják ma is.
Megkötése a következő, képezzünk a kötél végére egy hurkot, a kötélvéget alulról fűzzük át a hurkon, majd a szárat
megkerülve toljuk a maradék rövid részt a hurokba (-1-). A
szárat meghúzva láthatjuk, ahogy megszorul a csomó.
Dupla Bulin
Hosszú idők óta ez a legerősebb és legbiztosabb csomózási
www.compassmagazin.hu
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Vitorlás csomók
módszer. 65%-os hatékonyságú,
főleg merev és csúszós köteleknél
alkalmazzák.
Először is készítsünk egy dupla
hurkot, utána a kötél végét hátulról
(alulról) előrefelé fűzzük át a hurkon (felfelé) majd ismét vezessük
hátra a kötelet és a másik véghez
tartozó kötél részt is hátulról megkerülve vezessük ismét át a véget a
két hurkon (hátulról előre).
Nyolcas alakú hurok

A nyolcas alakú hurok a hegymászó hurkok egyike, amely
a hajózásban is meghonosodott. Hasonló a klasszikus
bulinhoz, megtanulása/tanítása igen egyszerű.
Egy hosszú hurok segítségével készítsünk egy nyolcas
alakot a duplán hajtott kötélből. Ezután a hurok csúcsát
hátulról vezessük át a nyolcasunk felső részén. Ezután igazítsunk rajta és húzzuk meg erősen.
Takács csomó

Ez egyfajta kötélhosszabbító eljárás, amely nagy segítség
lehet, ha például a kötelünk nem elég hosszú.
Csak arra kell odafigyelni, hogy a két csomó szárai, oldalanként párhuzamosan húzodjanak egymás mellett. Tehát ha
az egyik oldalon mindkét szár a hurok alatt húzódik, akkor
a másik oldalon mindkettő a hurok felett. A lényeg, hogy
mindkét oldal szimmetrikus legyen (ettől függetlenül ez
két közönséges csomó, egymáson).
Kétszálas hurkolás
Ez a csomó elképesztően egyszerű, ugyanakkor nagyon érdekes is. Ami a (-3-)-as, (-4-)-es képen rögtön szembe tűnik
az, hogy a két szál kötél egyetlen csomóval van összekötve!
Pompás ötlet!
Egymás mellé fogjuk a szálakat, merőlegesen hajlítunk egy
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hurkot (-1-), először az egyik szálon, majd a másikon is úgy, hogy
a rövid szárak a hurkokba kerüljenek (-2-). A csomó meghúzásakor
(kötélvastagságtól függően), általában igazgatni kell a csomót, hogy
szépen "kifeküdjön" (-4-).

Kötéltoldások

Matróz csomó
Hangzatos neve ellenére, ha jobban
megnézzük ez két teljesen egyszerű csomó egymásnak feszítve.
Helyezzük egymás mellé a két kötél végét, úgy hogy a végek ellentétes irányba mutassanak. Kössünk
egy-egy csomót a kötél végekre, így a másik kötél vég a
csomó közepére kerül (-1-). Ezután húzzuk őket ellentétes
irányba mindaddig, amíg a két csomó össze nem találkozik. Minél erősebb húzásnak van kitéve, annál jobban ös�szefeszül a két csomó, ha kell, mégis könnyű kioldani csak
ellenkezőleg kell húzni.
Dupla nyolcas
Ez egy viszonylag erős és biztonságos csomó, ugyanolyan felépítésű,
és hasonló méretű köteleknél. (Ez
fontos, mert ha nem egyformák a
kötelek, egyrészt szét tud csúszni a
csomó, másrészt ronda is.)
Készítsünk egy nyolcast (-1-) az
egyik kötél végből és a másik kötél véget bújtassuk át a fektetett
nyolcas jobb oldali hurkán. Ezután
az eredeti nyolcas vonalát követve
vezessük végig a második kötelet
(-2-3-). Így két egymásba fonódó
nyolcas alakot kapunk. Ezt most
húzzuk meg és kész a csomó.
Horgony kötés
Ez egy tömörebb verziója a matróz csomónak.
Kétszer tekerjük rá a kötélvéget a láncszemre (-1-), majd a
végét a keletkezett kettős hurkon vezessük át kétszer (-3-).
Ezután meghúzhatjuk. Amennyiben az utolsó művelet
előtt a szabad végre kötünk egy egyszerű csomót(és azt
húzzuk át a kettős hurkon), biztosan nem fogjuk elhagyni
a horgonyt (igaz kicsomózni sem lesz egyszerű).
www.compassmagazin.hu
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Balatonfüred képekben
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L^cYdlhVoVhoiVadYdc#
L^cYdlhVohZWZYWZc#
Egd\gVbh

>ciZgcZi:meadgZg
http://msnbc.com
A^kZBZhhZc\Zg

BZhhV\^c\

8dciVXih

>ciZgcZi:meadgZg

LdgYBdW^aZ

Djiadd`BdW^aZ
Id/HXdiiGjhhZaa
HZci/IjZhYVn!DXidWZg'(!'%%,&'/&.eb

8Vi]Zg^cZKZ\]Zg

;L/EaZVhZgZk^ZlViiVX]ZY

EgdYjXi#YdX&&-`

EaZVhZiV`ZVadd`Vii]ZaViZhicZlhaZiiZgVcY[dgZXVhi
[gdbi]Z^ciZgcVabVg`Zi^c\[da`h#DkZgVaa!>i]^c`i]ZgZÉh
WZZchdbZ\ddYjeYViZh!WjieaZVhZ[ZZa[gZZidbdY^[n#
7ni]ZlVn!Y^YndjhZZdjg[ZVijgZdcbhcWX#Xdb4

I]ZCdgi]l^cYIgVYZg
Cd#&(*

I]Vc`h!

DXidWZg'(!'%%,

LZaXdbZidi]ZaViZhi^hhjZd[I]ZCdgi]l^cYIgVYZg#>ci]^h^chiVaabZci!
lZl^aaXdkZghdbZd[i]ZcZlZhiVcYbdhi^ciZgZhi^c\ide^XhgZaVi^c\
iddjgdc\d^c\cZlWjh^cZhhVXi^k^i^Zh#

=I8IdjX]

wakZoYVL^cYdlh
ZacnZ^iVo^gdY{c`ka^h

lll#b^Xgdhd[i#]j$l^cYdlhbdW^aZ

6oZag]Ziegd\gVbd`![jc`X^`hhoda\{aiVi{hd`V`hoa`iejh{ia!L^cYdlhBdW^aZdeZg{X^hgZcYhoZgkZgo^iahhoZgkZgiejhia[\\Zck{aido]VicV`#
7^odcndh`hoa`Z`]ZoVB^Xgdhd[iD[ÒXZBdW^aZegd\gVbdi`acbZ\`Zaak{h{gdac^#@VeXhdaY{h]dohVho^c`gdc^o{a{h]doho`h\aZ]Zi`acbZ\k{h{gda]Vi
iZgb`Z`gZh$kV\nkZoZi`ca`a^Zho`o`gZea#L^";^`{ginV!]{aoVi^hod[ikZg!hoZgkZgh$kV\n{i^g{cnihod[ikZg#>ciZgcZi!L^";^hiZaZ[dcdh]doo{[gh]Zo
hoda\{aiVi{h^ iZgk ho`h\Zh# 6 ]Vhoc{a]Vi [jc`X^` h V iZa_Zhibcn hoda\{aiVic`ci Zaig]Zi! ]{aoVi^ `dga{ido{hd` WZ[dan{hda]Vi_{`# Idk{WW^ ghoaZiZ`Zi
www.compassmagazin.hu
bZ\ijY]VicV`V`hoa`\n{gi_{ia!Vhoda\{aiViiah$kV\nVgZcYhoZg\VoY{ia#
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