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A Budapest Boat Show alkalmából balatoni nagyhajós versenynaptárral

A Compass két arca
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Jó olvasást és böngészést kívánok!
Jánosi Péter
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Alig egy évvel ezelőtt, a 2008-as Budapest Boat Show
idején indult útjára a Compass magazin nyomtatásban és online kiadásban, hogy a vitorlázás iránt
érdeklődőknek hasznos, naprakész információkkal
szolgáljon. Mint azt olvasóink megszokhatták, magazinunk elsősorban vitorlás rendezvényekhez, versenyekhez kapcsolódó alkalmi kiadvány, míg weboldalunk napi aktuálitásokkal, hírekkel várja látogatóit.
Az elmúlt egy esztendőben sok tanácsot, észrevétel,
sőt olykor kritikát is kaptunk olvasóinktól és partnereinktől, melyek figyelembe vételével folyamatosan
fejlesztettük, bővítettük weboldalunkat. Ennek első
lépcsőjeként tavaly decemberben teljes ráncfelvarráson esett át oldalunk, mellyel egyidőben számos új
funkció és tartalom vált elérhetővé. Egyre több versenyszervező, versenyrendező egyesület továbbítja
híreit hozzánk, ezzel segítve a mind szélesebb körű
tájékoztatást. Legyen az olvasó kezdő amatőr, vagy
akár egy olimpiai hajóosztályból, nagyhajóba átülő
profi, megtalálja a számára érdekes programokat és
a hozzájuk kapcsolódó információkat. A már-már
klasszikusnak számító szolgáltatások mellett, mint
a fórum, elindítottuk többek között a Hasznos rovatunkat, ahol egy helyen igyekszünk összefoglalni
minden olyan információt, mely hasznára válhat a
hazai vitorlázóknak a mindennapok során.
Természetesen a fejlesztések itt nem állnak meg, hiszen a közeljövőben még számos újdonsággal, hiánypótló tartalommal bővítjük oldalunkat, hogy minél
inkább kielégítse az olvasói igényeket.
Éppen ezért arra bíztatjuk olvasóinkat, hogy a kiemelt
rendezvényeken keressék a Compass Magazint és naponta látogassák a compassmagazin.hu oldalait.

www.compassmagazin.hu

Murányi Zsolt • Szabó Eszter • Terjesztés: alternatív terjesztők és LVE – ingyenes. • A magazinban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
A kiadványban megjelent cikkek, képek bármilyen utánközlése, utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus kiadása kizárólag a kiadó engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva!

www.compassmagazin.hu
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Idén sem lazítunk!

16 versennyel készül második évére a BLYC
A BL Apartments & Yachtclub első szezonjára összeállított versenynaptárát egy évvel ezelőtt legtöbben
örömmel néhányan kétkedéssel fogadták. „Nagyon feszes és nehezen megvalósítható” – hangzott el többször, de novemberi záróversenyünk, a II. Dér Kupa sikere után már senkiben nem maradt kétség. Ma már
elmondhatjuk, hogy a Balaton nyugati medencéje egy színvonalas versenyek rendezésére is alkalmas kikötővel gazdagodott.

S

Szöveg: Cziráki Márta • Fotó: Leiner András

zínes, változatos programmal rukkoltunk elő
első évünkre, hiszen kilenc nagyhajós regatta
(számos túra és egyre több pályaversennyel),
egykezes verseny, szakmai regatták, csapatbajnokság, Asso illetve 50-es bajnokság házigazdája volt kikötőnk 2008-ban. A tavalyi terveket maradéktalanul
sikerült megvalósítanunk, így nem is csoda, hogy e
rengeteg tapasztalat birtokában kikötőnk az idei évre
még mozgalmasabb szezonra készül.

Verseny szinte minden
hétvégén
A szezon idén már április első hétvégéjén megkezdődik, igaz ekkor még nem az igazi nagyhajók veszik
birtokba a kikötőt, hanem az itthon egyre nagyobb
bázissal bíró RC modellvitorlás mezőny. A hétvége
remek lehetőséget kínál majd a hazai mezőnynek,
hogy felkészüljön az augusztusi Naviga RC Világbajnokságra (ld. cikkünket a 14. oldalon).
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Nagy öröm számunkra, hogy eredményes pályázatunkat
követően a Melges
24 Open házigazdái
lehetünk május első
hétvégéjén. Ez lesz az
első nemzetközi versenye a BL Apartments
& Yachtclubnak, hiszen a német, osztrák
és svájci illetve magyar Melges bajnokság
egyik futamát rendezik nálunk a Balatonon. Ennek a versenynek a
fényében külön öröm, hogy a napokban megérkezett a kikötőnkbe az első Melges 24-es versenyhajó, így minden bizonnyal BL-es indulója is lesz a
versenynek.
(Folytatás a 6. oldalon.)
www.compassmagazin.hu

Yachtkikötő

A 160 férőhelyes, úszópontonos és farcölöpös rendszerű
kikötőmedence mindenki számára megoldással szolgál.
Magas színvonalú kikötői háttérszolgáltatások várják a hajósokat.

Versenyek

Nagyhajós versenyek, one design futamok, szakmai regatták,
csapatépítők és modellvitorlás találkozó valamint katamarán
hétvége az áprilistól, novemberig tartó szezonban.

Charter

Optimisttől a 34 lábas túrahajóig, kishajók, katamaránok,
villanymotoros csónakok és tőkesúlyos nagyhajók, különböző
méretekben, akár egy napra is bérelhetők.

Oktatás

Felnőtt kezdő és haladó vitorlázó képzés, mester tréningek.
Motoros hajóvezetői képzések. Bentlakásos gyermektáborok.

Étterem

Megújuló éttermi szolgáltatások, hajósokat kiszolgáló
kínálattal. Légkondicionált étterem, terasszal és
kerthelységgel.

Wellness

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

www.compassmagazin.hu
8638
Balatonlelle, Köztársaság útja 36-38 • telefon: +36 85 550 555 • email: marina@blyc.hu • web: www.blyc.hu
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Kényelmes vízmélység,
biztos bejárat

A One Design versenyek ezzel még nem értek véget,
hiszen a Nagyhajós Bajnokság előtt, júliusban a One
Design Trophy egyik állomásának is otthont adunk,
LVE OD Kupa néven. Nem kérdés, hogy nagy érdeklődésre számítunk, mivel a verseny jó lehetőség a bajnokságra való felkészüléshez.
A Kalandra Fel! Yacht Charter kezdeményezése a Balaton első charter versenye, melyet áprilisban és szeptemberben rendeznek nálunk. Hónapokkal ezelőtt elkezdődött a Balaton 31-esek találkozójának és versenyének
előkészítése is, a szervezők ebben a hajóosztályban is
minket választottak az esemény helyszínéül.
Rick Csaba a Bogláron hosszú évek óta népszerű versenyét, az International Kupát, a Karsai Lajos Emlékversenyt hozza hozzánk, melyet augusztus elején rendezünk. Fonyódi kezdeményezésre augusztus végén a
Négykezes Vegyes Páros Regatta mezőnye rajtol kikötőnkből és teszi meg a nagy kihívást jelentő BalatonlelleBalatonföldvár-Keszthely-Balatonlelle távot.
Természetesen a megszokott versenyeink is benne vannak a naptárunkban, a szezonnyitó és záró
versenyek, a szakmai regatták, az egykezes verseny,
a csapatbajnokság ugyanúgy része a programnak,
mint a katamarán verseny vagy a 49-er GP.
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Látogatóink, versenyzőink számára talán a legfontosabb a
kikötőmedence és a bejárat vízmélységének ügye. Tavaly
sok fejfájást okozott nekünk ez a kérdés. A legnagyobb
probléma az, hogy a kikötőbejárat a maráson belül van és
a jelenlegi jogszabályi környezetben esélyünk sincs a mólószárak meghosszabbítására. Így egyetlen megoldásként
marad a rendszeres kotrás. Tavaly – mivel a kikötőmedencét is ekkor kotorták – sietnünk kellett, hogy május elsejéig
befejezzük a vízi munkavégzést, ezért csak egy viszonylag
szűk bejárati folyosó kotrására volt idő. A hajózási utat jelző
bójáink is késve érkeztek meg Kanadából és így csak júliusban volt biztosítható az elfogadható kikötőbejárat. Idén e
tekintetben is fejlődni fogunk, több időnk lesz a jelenleg is
jól hajózható kikötőbejárat további kotrására, annak szélesítésére, hogy akár vitorlázva is lehessen rajta közlekedni.
Ilyen feltételek mellett és ilyen változatos versenynaptárral 2009-ben is minden bizonnyal élvezetes, látványos versenyeknek adhatunk otthont.

www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu
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VERSENYAJÁNLÓ 2009.
2009.04.03-05.

10

Bajnokok Bajnoksága

Balatonkenese (KMP)

VERSENYNAPTÁR 2009.
2009.07.28.

Jeanneau Nagydíj – Horváth Boldizsár Emlékverseny

Balatonfüred (MVSZ)

Westport Kupa

Balatonföldvár (SVE)
Balatonfüred (MVSZ)

2009.04.04-05.

Nemzetközi RC modellvitorlás verseny

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.01-02.

2009.05.01-03.

Melges 24 Open

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.01-02.

Csillagtúra

2009.05.09.

II. Harmat Kupa

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.08.

International Kupa – Karsai Lajos Emlékverseny

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.15.

Borász Kupa

2009.05.15-17.

II. Graphisoft Építész Regatta

2009.05.16.

Balatoni Évadnyitó

2009.05.16.

Kormorán Kupa

2009.05.23.
2009.06.06-07.
2009.06.05-07.

Badacsony Match Race

2009.06.12-14.

I. Orvos-Gyógyszerész Kupa

2009.06.20.

II. Amatőr Egykezes

Balatonlelle (BLYC)
Balatonfüred

2009.08.20-22.

IV. Közmű Kupa

Balatonlelle (BLYC)

Fonyód (BH)

2009.08.29.

Négykezes Vegyes-páros Verseny

Balatonlelle (BLYC)

Charter Bajnokság I.

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.29.

Kormorán Kupa

49er Class GP

Balatonlelle (BLYC)

2009.09.12.

Charter Bajnokság II.

2009.09.12-13.

Zánka Open

Balatonfüred (MVSZ)

Badacsony (BH)

Fonyód (BH)
Zánka (GYIC)

2009.09.20.

Sagem Infocomm Kupa

Balatonlelle (BLYC)

2009.09.26-27.

Szüreti Regatta

Fonyód (BH)

2009.10.03-04.

Unitef Kupa

Balatonkenese (BFYC)

Balatonlelle (BLYC)
Balatonkenese (KMP)
Alsóörs
Balatonföldvár (SVE)

2009.06.20.

Közvil – E. missio Kupa

2009.06.27-28.

Lellei Szél - TOP CAT katamarán verseny

Balatonlelle (BLYC)

2009.10.17.

Siófoki Évadzáró

2009.07.11-12.

LVE Kupa - One Design Trophy IV.

Balatonlelle (BLYC)

2009.10.23-25.

Balatoni Évadzáró

2009.07.17-19.

IV. Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta

Balatonlelle (BLYC)

2009.10.24.

III. Yardstick Csapatbajnokság

Balatonlelle (BLYC)

2009.07.25.

CMS – Schuller Kupa

Fonyód (BH)

2009.11.07.

III. Dér Kupa

Balatonlelle (BLYC)

Nagyhajós Bajnokságok:
Dragon OB
Nagyhajós Jolle OB
Nagyhajós OB I.
Nagyhajós OB II.
Dolfin OB

Balatonkenese (KMP)
Fonyód (Port Lacaj)
Balatonfüred (MVSZ), Csopak (KVK)
Balatonfüred (MVSZ), Csopak (KVK)
Balatonfüred

2009. június 10-15.
2009. június 26-01.
2009. július 24-29.
2009. augusztus 17-22.
2009. szeptember 03-08.

One Design Trophy:
Tavaszi Regatta
Kereked OD Kupa
Raiffeisen Kupa
LVE OD Kupa
Füred Kupa

Balatonkenese (KMP)
Csopak (KVK)
Balatonföldvár (SVE)
Balatonlelle (BLYC)
Balatonfüred (BYC)

2009. április 25-26.
2009. május 23-24.
2009. június 27-28.
2009. július 11-12.
2009. szeptember 05-06.

Balaton Kupa:
Mihálkovics Emlékverseny
Pünkösdi Regatta
Izsák Szabolcs Emlékverseny
Kékszalag
Tecon Kupa
Beszédes József Emlékverseny
Félsziget-Kerülő

Tihany (THE)
Balatonföldvár
Balatonfüred (MVSZ)
Balatonfüred (MVSZ)
Balatonfüred (MVSZ)
Siófok (BH)
Balatonfüred (MVSZ)

2009. május 23.
2009. május 30-01.
2009. június 20.
2009. július 03-05.
2009. augusztus 29.
2009. szeptember 12.
2009. szeptember 19.

www.compassmagazin.hu

Siófok (BH)
Balatonfüred (MVSZ)

Szakmai Regatták:
Graphisoft Építész Regatta
Biztosítási Kupa
Bankár Kupa
Orvos-Gyógyszerész Kupa
Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta
Közmű Kupa
Építők Vitorlás Kupája

Balatonlelle (BLYC)
Balatonkenese (KMP)
Balatonkenese (KMP)
Balatonkenese (BFYC)
Balatonlelle (BLYC)
Balatonlelle (BLYC)
Balatonfüred (BYC)

2009. május 15-17.
2009. június 06.
2009. június 07.
2009. június 12-14.
2009. július 17-19.
2009. augusztus 20-22.
2009. szeptember 04.

Egykezes versenyek:
Amatőr Egykezes
Keszthely-Kenese Szóló
Egyszemélyes Balatonkerülő

Balatonlelle (BLYC)
Keszthely
Csopak

2009. június 20.
2009. augusztus 22.
2009. szeptember 26.

Tengeri versenyek:
Aranysekli Adria Kupa
AC Tavaszi OD Bajnokság
Ügyvéd Európa Kupa
VII. Ness Kupa
V. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság

Biograd
Biograd
Biograd
Biograd
Biograd

2009. április 02-05.
2009. április 04-11.
2009. június 13-20.
2009. szeptember 19-26.
2009. október 10-16.

www.compassmagazin.hu
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válogatni, mint amilyen például Split és Omiš, az ókori
romvárosáról híres Salona, a Krka Nemzeti Park, a hangulatában Trogirra emlékeztető Primošten, illetve maga
Trogir, amit találóan neveznek „horvát Velencének” is.
Ha készen áll arra, hogy Ön és családtagjaiból, barátaiból,
munkatársaiból vagy üzleti partnereiből álló csapata egy
felejthetetlen, közös élménnyel gazdagodjon, , a Calliditas
d.o.o. munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére az ötlettől a tervezésen át a megvalósításig.
Egyedi ajánlataink részleteivel kapcsolatban arra kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Calliditas – Yacht Charter

A személyre szabott megoldások!
A tengerpart lenyűgöző hangulata, a tenger jellegzetes illata, a hullámok morajlása, a vízfelszínen megtörőmegcsillanó napsugarak vagy épp a habokba alámerülő vöröslő napkorong látványa mind-mind felejthetetlen
élményt jelentenek, de a tengert megismerni, megszeretni csak az tudja igazán, aki hajóra száll és vitorlát bont.

E

Július 29-augusztus 23
2750 Euro/hét+Skiper 600 Euro+ellátás
500 Euro/ nap+Skiper 100 Euro
takarítás 50 Euro, kaució 1000 Euro

www.joszelet.eu

www.fujaszel.hu

+36-30-9465507

+36-30-9897372

Augusztus 24-szeptember 09
2200 Euro/hét+Skiper 600 Euro+ellátás
400 Euro/ nap+Skiper 100 Euro
takarítás 50 Euro, kaució 1000 Euro

Október 22-május 19
1500 Euro/hét+Skiper 600 Euro+ellátás
300 Euro/nap+Skiper 100 Euro
takarítás 50 Euro, kaució 1000 Euro

Szeptember 10-október 21
1900 Euro/hét+Skiper 600 Euro+ellátás
350 Euro/ nap+Skiper 100 Euro
takarítás 50 Euro, kaució 1000 Euro

Május 20-június 23
1900 Euro/hét+Skiper 600 Euro+ellátás
350 Euro/nap+Skiper 100 Euro
takarítás 50 Euro, kaució 1000 Euro

Parti szállás 1 szoba, nappali stb. 60 Euro/nap
Parti szállás: 2 szoba, nappali stb. 120 Euro/nap
Reggeli: 8 Euro/nap/fő
Ebéd vagy vacsora: 15 Euro/nap/fő

Szöveg és Fotó: Szabó Eszter

zek az élmények úgy teljesednek ki igazán, ha
családtagjainkkal, barátainkkal, munkatársainkkal, esetleg üzleti partnereinkkel együtt gazdagodunk velük. Az együtt töltött idő, a csapatként átélt
kalandok, majd a közös emlékek az addigi jó kapcsolatokat még szorosabbá fűzik, a munkatársi ismeretségeket barátsággá mélyíthetik, a csoportokat összeszokott,
hatékonyan együttműködni tudó egységgé formálják.
Cégünk, a CALLIDITAS D.O.O. immár 6 éve nagy tapasztalattal, a legkülönfélébb igényeket is kiszolgálva
áll partnerei rendelkezésére egyéni vagy csoportos adriai vitorlástúrák szervezésével. Programjainkat az Ön
elképzeléseinek, céljainak megfelelően dolgozzuk ki.
Ennek köszönhetően nincsenek bújtatott költségek
vagy a vártnál alacsonyabb színvonalú szolgáltatások,
sem sablonos katalógus utak. Munkatársaink készséggel működnek együtt Önnel legyen szó akár családi
üdülés, csapatépítő túrák, motivációs programok vagy
rendhagyó üzleti találkozók megszervezéséről.
Báziskikötőnk Marinában, Trogir városától mindössze
tizenöt kilométerre található, egy kis védett öbölben.
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Június 24-július 28
2200 Euro/hét+Skiper 600 Euro+ellátás
400 Euro/ nap+Skiper 100 Euro
takarítás 50 Euro, kaució 1000 Euro

Ott horgonyoz cégünk büszkesége, a 2 éves Bavaria
42-es típusú, Perla (Győngykagyló) névre keresztelt vitorlás. A hajó méretei magukért beszélnek: tizenhárom
méteres hosszával és négy méteres szélességével, három
kabinjával akár hat utazó számára is komfortos szállást
nyújt. A kényelmet a szalonban található konyha LCD
televíziók és zuhanykabinok teszik teljessé, a biztonságot (a legénység mellett) a legmodernebb kommunikációs és navigációs berendezések szavatolják.
Szerencsés földrajzi elhelyezkedéséből adódóan vitorlásunkkal a horvát Adria bármely nevezetessége könnyen és
gyorsan elérhető. Utunk közben, akármerre is indulunk, a
horvát szigetvilág gyöngyszemei fogadnak, például Krapanj,
a šibeniki szigetcsoport legkisebbje, ahol a helyi férfiak immár háromszáz éve foglalkoznak a Földközi-tenger vidékén is ritkaságnak számító tengeri szivacs kikészítésével.
Utasaink kedvük szerint látogatást tehetnek Rijekától Dubrovnikig bárhol, ahol pihenni vagy szórakozni vágynak, sőt,
átvitorlázhatnak az olasz partokhoz, akár Velencébe is. Ha
kevesebb időt töltenének az utazással, érdemes a Marina
közvetlen közelében található, lenyűgöző úti célok közül

www.compassmagazin.hu

-- Digitális
Digitális és
és Ofszetnyomda
Ofszetnyomda
-- Poszternyomtatás
Poszternyomtatás
-- Dekoráció
Dekoráció
-- Fordítás
Fordítás
-- Tolmácsolás
Tolmácsolás
-- Lektorálás
Lektorálás
-- Fénymásolás
Fénymásolás
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creation-base.com

Versenyképes
E - BUILT IN EPOXY

|

DESIGN BY JUDEL / VROLIJK & CO

|

MADE FOR SAILORS

A kicsik legnagyobbjai Velencén
XV. NAVIGA Rádió-távirányítású Vitorlás Világbajnokság
Az elmúlt években itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vitorlás modellezés, így a rajongóknak és
versenyzőknek jó hír, hogy 17 év után ismét Magyarország ad otthont a sportág világbajnokságának. A nemzetközi seregszemlének idén a Velencei-tó és Velence lesz a házigazdája 2009. augusztus 18. és 29. között.

A

Szöveg és Fotó: Beliczay Péter

viadalon másfél hét alatt három hajóosztályban mérik össze a versenyzők a tudásukat.
Az egyes hajóosztályok indulóinak számát 66
hajóban limitálták, miután a versenyrendszer sajátosságai
miatt több hajóval nem lehetne elegendő számú futamot
rendezni. Elsőként a jellemzően legkevesebb indulót felvonultató 10-es osztályban rendezik meg a futamokat,
majd őket követik az E-osztályos versenyzők, végül a király kategóriát képviselő M-osztályos hajók szállnak vízre.
A verseny csoportokra bontva zajlik, hiszen már húsz
hajónál sem egyszerű feladat a bírók számára a pályát
belátni. Először három selejtező futamra kerül sor, majd
a köztes csoportokban az utolsó négy kiesik, az első négy
pedig felkerül magasabb csoportokba. Így biztosított a
rotáció és ha valaki hibázik, akkor még lehetősége van
felkapaszkodni. A végeredmény az egyes hajóosztályokban általában 15 futam eredménye alapján alakul ki. A
számítás sajátosságai miatt aki fent tud maradni a legfelső csoportban, annak igen jó esélyei vannak elöl végezni,
hiszen jó sok pont összeszedhető egy-egy kieséssel.
Az idei évben nagy várakozással tekintünk a világbajnokság elé. Talán soha nem állt össze még ilyen
erős magyar csapat, mint az idei évben. Elsősorban
az E osztályban lehet okunk a bizakodásra, hiszen
ide „szállt” be Székely Antal, szöuli olimpikon vitorlázó is, de rajta kívül még két másik versenyzőnk
is képes lehet a jó szereplésre. Ugyanakkor külön

említést érdemel ifj. Csóka László is, aki mindhárom osztály junior kategóriájában okozhat fejfájást
riválisainak.

III. E/IOM találkozó

Régi vágyam teljesült három évvel ezelőtt, mikor először
mérték össze tudásukat a két modellező világszövetség
versenyzői, az egymáshoz nagyon hasonlító Naviga E és
ISAF IOM hajókkal.
A 2007-es, balatonlellei első versenyre 14 induló adta
le nevezését, hogy két napon keresztül mérkőzzenek
meg egymással. A horvát, osztrák, román résztvevőkkel tarkított mezőnyben, az IOM osztályt képviselő
horvát Robert Grubisa nem nagyon engedett bárkit is
maga elé, dominanciája jól mutatta a két osztály közötti erőkülönbséget.
Egy évvel később már Sukorón gyűlt össze a mezőny, igaz
a külfödl indulók ezúttal távolmaradtak, de a résztvevők
száma nem változott az előző évhez viszonyítva.
Az idei harmadik versenynek ismét Balatonlelle, a BL
Apartments & Yachtclub ad otthont április 4-5 között. Fontos változás az idei évben, hogy a versenyt
az IOM osztálynak is kiírjuk, mivel itthon jelenleg
már hét felmért IOM hajóval is rendelkezünk. Így, a
két osztály abszolút értékelése mellett, az IOM külön
is szerepelni fog.
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Balatonkenese | Balatonföi Yacht Club KOK
Tel. +36 1 439 0350
info@bfyc.hu | www.bfyc.hu

www.hanseyachts.com
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I. Orvos- Gyógyszerész Kupa

Feketevölgy panzió

2009. június 12-14.

BFYC, Balatonkenese

Az ugyvedkupa.hu Kft.,
a Lellei Vitorlás Egylet és a BFYC szervezésében
Bővebb információ és nevezés:

Orvos-Gyógyszerész

hirdetes Kupa
compass

2/2/09

8:50 PM

Page 1www.orvosgyogyszereszkupa.hu

várja Önöket
a Börzsöny szinte érintetlen táján

Egy kedves, hangulatos erdei panzióban kínálunk szálláshelyet, üdülési lehetőséget egész évben, mely a Börzsöny
hegység északi részén található, távol a város zajától, csörgő
kis patak mellett.
A panzió fekvése elsősorban a pihenni, kirándulni vágyó
családok számára nyújt ideális lehetőséget. A panziótól kiinduló turista utakon bejárhatják a Börzsöny legszebb tájait. Egy hektáros kertjében nyáron napelemekkel fűtött
úszómedence, télen szauna várja vendégeinket.
Az épület adottságai nemcsak a turisták részére teszik kedveltté, hanem konferenciák, tréningek és egyéb zártkörű
rendezvények színvonalas lebonyolítására is ideális.

Várjuk Önöket!
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Fax: (36-27) 587-140  Tel./Fax: (27) 365-153
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Vitorlát bont a Lellei Vitorlás Suli

A

Szöveg: Tátrai Tamás • Fotó: Murányi Zsolt

BL Apartments & Yachtclub kikötői sport egyesülete, a Lellei Vitorlás Egylet és a felnőtt vitorlázó oktatásban tapasztalt Karsai Sport Center
együttműködésében idén nyáron megnyitja kapuit a
Lellei Vitorlás Suli. A kezdeményezés célja, hogy a 8-16
év közötti gyerekek a nyári szünet alatt megismerkedjenek a vitorlázás alapjaival, elsajátítsák az alapvető
hajózási és biztonsági ismereteket. A szervezők 11 tábor
indítását tervezik június 14. és augusztus 28. között. A
bentlakásos képzések minden héten vasárnap tartanak
és a következő hét péntekéig tartanak. A tanulók a tábor ideje alatt teljes ellátásban részesülnek, de „bejárók”
részére is lehetőség nyílik a részvételre.
A gyerekek tematikus heti programokon sajátíthatják
el a vitorlázás elméleti és gyakorlati ismereteit, tanulhatnak a vízi közlekedés szabályairól, az elsősegélynyújtásról, a vészhelyzetekről és azok elkerüléséről,
megoldásáról. A gyakorlati oktatáson megtanulják a
gyerekek, a hajók le és felszerelését, a kötelek kezelését és csomózását, a hajóvezetést, manőverezést, kikötést és a vízből mentés gyakorlatát.
A résztvevők két felnőtt oktató felügyelete mellett,
optimist, 420-as és kalóz típusú hajókon sajátítják el a vitorlázási ismereteket a BL Apartments & Yachtclub kikötőjéből vízre szállva. Az egyhetes tábor során kiegészítő
programok is színesítik a nyaralással felérő vitorlástábort,
hiszen többek között úszóverseny mellett kirándulások
és nagyhajós túrák is szerepelnek a programban.
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Részletes információk: www.compassmagazin.hu
Jelentkezés:
Karsai Gábor: +36 30 994 28 27
E-mail:karsaisport@t-online.hu
Jánosi Péter: +36 20 567 14 50				
E-mail: janosi.peter@compassmagazin.hu		
A táborok időpontjai:
1. 2009. június 14-19.
2. 2009. június 21-26.
3. 2009. június 28-július
4. 2009. július 5-10.
5. 2009. július 12-17.
6. 2009. július 19-24.

7.
8.
9.
10.
11.

2009. július 26-31.
2009. augusztus 2-7.
2009. augusztus 9-14.
2009. augusztus 16-21
2009. augusztus 23-28.

Kishajók bérelhetők egész szezonban a
BL Apartments & Yachtclub kikötőjében:
A BL Apartments & Yachtclubban 2009. áprilisától kezdődően, lehetőség van vitorlás kishajók bérlésére, akár
egy napra is.
	Árak:
Optimist:
6000 Ft+ÁFA/nap
420-as:
8000 Ft+ÁFA/nap
Finn:
10 000 Ft+ÁFA/nap
Kalóz:
10 000 Ft+ÁFA/nap
Érdeklődni, Cziráki Márta kikötővezetőnél a helyszínen,
vagy a +36 20 975 50 60 számú telefonon lehet.

www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu

19

20

www.compassmagazin.hu

