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IV. OTP Private Banking Ügyvéd Kupa és Volvo Nagydíj - Balatonlelle 2009.

Tisztelt Kartársak,Vitorlázó Ügyvédek!

N

égy éve volt amikor először a vitorlázás összehozta az ügyvédeket, az ország különböző pontjairól a Balaton partjára. Mára hagyomány lett az ügyvédek nyári vitorlásversenye. Évről évre
többen jönnek Balatonlellére, hogy a vitorlázás okán találkozzanak és együttöltsenek három

kellemes napot a déli part legszínvonalasabb kikötőjében. Reméljük, hogy idén az időjárás is kegyeibe
fogadja a rendezvényt, és így minden tervezett programot megvalósíthatunk.
A kétnapos vitorlázás mellett lesz focigála, modellhajózás, optimist verseny, élőzenés móló party és természetesen péntek este a szokásos karaoke.
Érezzék jól magukat és találkozzanak rég nem látott kollegáikkal!
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Főszerkesztő: Jánosi Péter • Szerkesztőségi munkatársak: Dravecz Riza • Kiss Gábor • Szabó Eszter • Tátrai Tamás • Varga Bettina • Fotók: Gadanecz András • Viszkei Márton •
Beliczay Péter • Leiner András Címlap: Leiner András • 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!

2

www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu

3

Célkitűzéseinket méltóképp
tükrözi az Ügyvéd Kupa
Interjú Kovács Antallal,
az OTP Bank vezérigazgató-helyettesével
Készítette: Tátrai Tamás
Szinte minden pénzintézet jelen van a vitorlázásban, az OTP egy business regattát, az Ügyvéd
Kupát választotta, hogy bekapcsolódjon a balatoni vitorlázás vérkeringésébe. Mi motiválta a
döntésüket?
A Balatonon az elmúlt években igen komolyan fellendült a vitorlásélet, számos új hódolót szerezve ennek a szép és nagymúltú sportágnak. Magyarország
és a régió legnagyobb bankjaként úgy érezzük, privát
banki üzletágunk célkitűzéseit is méltóképp tükrözi
az Ügyvéd Kupa támogatása.
Az ügyvédi kamarával és egyéb ügyvéd szervezetekkel is szoros kapcsolatot tartunk fent, ezért ez a lehetőség magáért beszélt. Már tavaly is jelen voltunk,
akkor még csak ízlelgetve egy ilyen rangos esemény
szépségeit.
Amikor idén is felkérést kaptunk, úgy gondoltam,
hogy a verseny ideális alkalom, hogy egy kellemes
környezetben magam és kollegáim kötetlenül tudunk találkozni partnereinkkel, ügyfeleinkkel,
illetve mindazokkal, akiket érdekelhet az OTP
Private Banking szolgáltatása, amely egyébként
elnyerte a szakmában legelismertebbnek számító
Euromoney magazin hagyományos éves értékelésén a legjobb privát banki szolgáltató Magyarországon címet.
Az OTP Private Banking az Ügyvéd Kupára külön
programmal készül, elárulna néhány részletet
ezekből a programokból?
Az OTP Private Banking az esemény névadó szponzoraként sétahajót indít, amelyről a verseny testközelből tekinthető meg.
Emellett a rendezvényhez számos egyéb vízi és szárazföldi szabadidős program társul, melyek a bank
VIP Lounge vendégeként szabadon élvezhetők.
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Úgy tudjuk, hogy az Ön életében is fontos szerepet tölt be a vitorlázás, hogyan került kapcsolatba
a vitorlássporttal?
Nagyjából 10 éve az OTP Vitorlás Szakosztállyal kóstoltam bele ebbe a sportágba, és nagyon megszerettem.
Rögtön elvarázsolt a víz és a természet közelsége és megnyugtató hatása. 5-6 éve vitorlázok Horvátországban is-,
nagy-hajóval, illetve a tengeri hajózást is kipróbáltam.
Jelenleg azonban a Balaton a szívemnek a legkedvesebb
helyszín, hiszen rendkívüli szépségű tájai a mai napig
lenyűgöznek, maga a vitorlázás pedig teljes mértékben
kikapcsolódást nyújt.

www.compassmagazin.hu
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Pozitív visszajelzések
is segítették döntésünket
Készítette: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András
Az idei évtől egy új, ám a vitorlázásban korántsem szokatlan név sorakozott fel az I. Orvos- Gyógyszerész, és a IV. Ügyvéd Kupa mögé támogatóként. A vitorlázást mind nemzetközi, mind hazai szinten kiemelten támogató Volvo hazai képviseletének marketingigazgatóját, Sztárcsevity Andreát kérdeztük a döntés hátteréről.
A Volvo évek óta jelen van a hazai vitorlás életben, mint támogató. Mi motiválta döntésüket,
amikor az I. Orvos- Gyógyszerész és a IV. Ügyvéd
Kupa támogatása mellett döntöttek?
A vitorlázás mindig is közel állt a márkához, elég csak
azt említenünk, hogy hosszú évek óta támogatjuk,
sőt most már harmadik alkalommal névadó szponzorai voltunk a világ legjelentősebb földkörüli vitorlásversenyének, a Volvo Ocean Race-nek. Magyarországon is több éve jelen vagyunk, immár hatodik
alkalommal támogattuk júniusban a Bankár Kupát,
és több évig névadó támogatói voltunk a Bajnokok
Bajnokságának.
Örömmel csatlakoztunk idén az Orvos- Gyógyszerész és az Ügyvéd Kupa szponzorai közé, mert
egyrészt mindkét célcsoport nagyon fontos számunkra, sok ügyfeleink ezekben a foglalkozási
ágakban dolgozik, szeretnénk ezért a résztvevőket megszólítani, legújabb modelljeinket megmutatni nekik. Másrészt pedig azért is döntöttünk
pozitívan, mert a szervezők már hosszabb ideje
jelen vannak a versenyvitorlázásban, és nagyon
jó visszhangokat kaptunk az előző években részt
vett vitorlázóktól. Ezt a június közepén szervezett
I. Orvos- Gyógyszerész Kupán látottak csak megerősítették bennünk.
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Milyen újdonságokat ismerhetnek meg a résztvevők a versenyen?
Legújabb modelljeinket állítjuk ki Lellén, így a nyár
elején megújult S80 R-Design modellünket, a most
legnépszerűbb XC60 sportterepjárónkat, és a nyári
szezonban legaktuálisabb C70 coupe-cabriónkat.
Személy szerint milyen a kapcsolata a vitorlázással?
Nagyjából 15-16 évvel ezelőtt kerültem közelebb a
vitorlázáshoz, amikor vettünk egy 25-ös túra-jollét.
Bár volt a családban olyan, aki kitűnően vitorlázott,
gyorsan én is letettem a vizsgát, és aztán évekig az
összes nyarunkat szó szerint a Balatonon töltöttük,
sokszor még a hajón is aludtunk. Bár most már nem
ilyen szoros a kapcsolat, de távolról még mindig nagyon szeretem ezt a sportágat.

Feketevölgy panzió
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!

www.compassmagazin.hu

Tel.: (27) 325-362  Tel.: (36-27) 587-110
Fax: (36-27) 587-140  Tel./Fax: (27) 365-153
info@feketevolgy.hu  www.feketevolgy.hu
www.compassmagazin.hu
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Nem adjuk olcsón
a bőrünket!
Interjú dr. Kiss Pál ügyvéddel,
az Ügyvéd Kupa címvédőjével

Készítette: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

Minden évben a rajtnál

Címvédőként harcba szállni minden sportágban nagy kihívás, hiszen
valemennyi ellenfél elsődleges célja a trónfosztás. Különösen igaz ez az állítás
az Ügyvéd Kupa címvédőjére, főleg ha számításba vesszük, hogy a tavalyi évben
a Dr. Kiss Pál Ügyvédi Iroda színeiben induló Sirocco már 2007-ben is besöpörte
az elsőséget. Idén változatlan felállásban készül a csapat a címvédésre.

Mint az Ügyvéd Kupa címvédője, gondolom idén
nem lehet más cél, mint a címvédés. Mit lehet tudni
a felkészülésről, a csapat összeállításáról?
A Sirocco, mint a Balaton egyik zászlóshajója életem egy
szép időszakát jelenti. Kapitánya, Czittel Lajos az egyik
legnagyobb hajós jelenleg a Balatonon és a hajó legénysége is összeszokott, profi csapat. Ugyan én már évek
óta nem vagyok e csapat tagja, csak esetenként meghívásuknak eleget téve veszek részt a egy-egy versenyen.
Tisztában vagyunk vele, hogy aki a szakmában „él és
mozog” elindul majd a veresenyen, így szoros küzdelemre számítunk. Tisztességes versenyre készülünk és
természetesen győzzön a legjobb. Tisztában vagyunk
vele, hogy a Sirocco nem éppen a legújabb technikát
képviseli, de számunkra mégis csak a "HAJÓ".
Azért két Ügyvéd Kupa között sem unatkozik,
idén például egyik fő mozgatórugója volt a B31
Klub megalapításának.
Mint egy nyújtott B31-es tulajdonosa, szívemen viselem az
hajótípus sorsát, ami egy teljesen más világ. Már ifjúkoromban is „bútorszállítónak” csúfolták, igaz akkoriban még az
egyik legnagyobb méretű hajóosztály volt. Mára a modernebb hajók mellett már jócskán elmaradnak ezek a hajók
kényelem, de leginkább sebesség tekintetében. Ez is az oka,
hogy manapság már kevés 31-es versenyez a Balatonon, hiszen számukra biztos az utolsó harmadban való célba érés.
A mai 31-esek már inkább biztonságos családi túrahajók.

Interjú Dr. Nemes Ákossal, a Fehér és
Nemes Ügyvédi Iroda csapatának vezetőjével

Az osztály azonban nagy hagyományokkal bír, elég ha
csak Fa Nándira és Gál Józsira gondolunk, akik ilyen
típusú hajóval kerülték meg a Földet és nem elfeledve
Kopár Istvánt, aki mindezt egyedül is véghez vitte. A
késő tavasszal megalakult B31 klub célja, hogy rendszeres
találkozók szervezésével összefogja ezen hajók tulajdonosait, sőt, augusztus 8-án a BLYC ad otthont majd az
első B31 Kupának is.
A nemrég Palermóból Sebenicoba átszállított katamarán viszont megint egy más kategóriát képvisel. Esetleg egy újabb szerelem?
A katamarán sajnos nem az enyém, csak matrózként vettem
részt a Palermóból Sebenicoba való átvitelében. A hajó egy 44
lábas, Privileg márkájú, négykabinos, négy fürdőszobás, szalonos jól felszerelt hajó. Bazsantik János kapitány vezetésével
hoztuk „haza”, három napos vitorlázással. Jánossal nem ez
volt egyébként az első hosszú utam, korábban vele vittem át
az Extra Dry nevű hajót Zadarból Gibraltárig illetve Malagáig.
Az út végén Fa Nándi és Láng Robi és csapata vitték át a hajót
az óceánon San Luciáig és remek eredményt produkáltak.
És visszatérve az idei Ügyvéd Kupára, mit üzen
a kihívóknak?
Nem adjuk olcsón a bőrünket, nem hagyjuk könnyen
elvenni a trófeánkat, de ha jó versenyben győz a jobbik
gratulálni fogunk szívből jövő jókivánsággal, és legfeljebb majd jövőre visszavágunk.

International Kupa - Karsai Lajos Emlékverseny
Balaton 31 Kupa / Lady’s Open
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Balatonlelle, 2009. augusztus 8. BL Apartments & Yachtclub

Készítette: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András
Az Ügyvéd Kupa elmúlt három versenyén szép számmal akadnak csapatok, versenyzők, akik évről-évre
visszatérő résztvevői az eseménynek. Az egyik ilyen csapat a Fehér és Nemes Ügyvédi Iroda, akik eddig
mindhárom versenyen rajthoz álltak, és természetesen idén is készülnek a megmérettetésre.

Az elmúlt három Ügyvéd Kupa egyik állandó
résztvevőjeként mi a véleménye a korábbi versenyekről?
Nagyon jó ötlet volt életre hívni a versenyt, hiszen ez
is a vitorlás sportot népszerűsíti, ami nem csupán egy
jó csapatépítő és környezetbarát sportág, hanem magában hordozza a hétköznapok versenyszellemét is.
A szép helyszín, a színvonalas szervezés, valamint a
profik és lelkes amatőrök küzdelme tovább színesíti az
eseményt. Úgy gondolom az Ügyvéd Kupa egyelőre még
inkább a versenyzésről szól, de remélem idén sokan részt
vesznek az egyéb programokban is és majd az igazi egyetemi éveket felidéző mulatós esték várnak majd ránk.

Tavaly is és idén is az Incognito fedélzetén vágnak
neki a versenynek. Mit lehet tudni a hajóról?
Egy 33 lábas Einstein Competition, német tervezésű és
gyártású túraverseny hajó. Lusta túrahajónak tűnik, de
veszettül gyors tud lenni, kategóriája ellenére felveszi
a versenyt a kisebb cirkálókkal is.
Kik alkotják a legénységet, mennyire összeszokott a csapat?
A legénységet a Fehér Nemes Ügyvédi Iroda tagjai alkotják, valamint dr. Bereczky Ferenc, Stefán Tibor
kormányos és Bodnár Tamás tulajdonos. Sajnos idén a
spinakker kezelőnk magánügyek miatt nem tud részt
venni a versenyben, de remélem a tavalyi összeszokott
keménymag biztosítja majd a jó szereplést.

Mit vár az idei versenytől?
Számunkra nem elsődleges cél a jó helyezés elérése,
sokkal inkább jó hangulatot, izgalmas rajtot, és bójafordulókat várunk. Bízom benne, hogy a kollégák
a vízi KRESZ előírásait jobban megismerték idénre,
valamint hogy a verseny a győzelemre esélyes versenyhajókon kívül, a küzdelemben részt vevő ügyvédekről is szól majd.

J24

A magyar J24 osztályszövetség bemutatja a világ legnagyobb ISAF által elismert one design flottáját alkotó hajót. Lehetőséget biztosít minden érdeklődőnek, hogy versenykörülmények között kipróbálja a J24-est. Vetítés, tapasztalatcsere, hajóbemutató és hajóvásárlási tanácsok színesítik a programot, melyre várnak
minden vitorlázót és vitorlázás iránt érdeklődőt, 2009. augusztus

www.compassmagazin.hu 15-én

a BL Apartments & Yachtclubba Balatonlellére.

A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek.
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Tavaly történt

A Gergely és Társa Ügyvédi Iroda csatája az
Osváth és Berényi Ügyvédi Irodával

Dr. Pálinkás Péter és csapata
az Il Gattopardóval

Szoros versenyben a Wichmann Ügyvédi Iroda
és a Hódy és Társai Ügyvédi Iroda

Kaposvári és Bornemissza Ügyvédi Iroda
a Jakab nevű Nautic 311-essel

A címvédő, a Dr. Kiss Pál Ügyvédi Iroda
színeiben versenyző Sirocco

A Pécsi Ítélőtábla hajója

Az ügyvéd kupák

A Szűcs és Társa Ügyvédi Iroda a Tolvaj nevű
50-es cirkálóval

Skipper meeting

Dr. Bánáti János a MÜK elnöke
köszönti a résztvevőket

A yardstick I. osztály dobogósai

A Praetor, dr. Borbíró Istvánnal a kormányánál,
a Jutasi és Társa Ügyvédi Iroda színeiben

A Stefánián versenyző dr. Pleszkó Valéria
ügyvéd és csapata

Verseny a fődíjért

A kikötő

www.f5wc2009.hu
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Forgalmazók:

Szelíd motorosok a balatoni álmok
kikötőjében

A

Írta: Wolf Dia

környezettudatos európai gondolkodásmód
abba az irányba halad, hogy a tavakon, belvizeken minél inkább korlátozzák a belsőégésű motoros hajók használatát. Már jó ideje Magyarországon is egyre nagyobb azon hajósok tábora
akik yachtélményre vágyódnak, de nem akarnak
vesződni a vitorlázás tudományának elsajátításával
csak szeretnének egy könnyed mozdulattal belehuppanni elegáns hajójukba és szelíd motorosként
élvezni a Balatont. A helyzet feloldhatatlannak
látszana, de a technika fejlődése megteremtette a
környezetbarát és gazdaságos megoldást. Ennek is
köszönhető, hogy Viszkei András családi vállalkozásban belefogott nagyszabású terve megvalósításába. Magyar tervek alapján, magyar szakemberekkel
főképp magyaroknak épít hajót.
Nem is akármilyet, elektromotoros vízi arisztokratát!
A hat méter hosszú piknikhajótól a tizenegy méteres,
háromkabinos, duplafedélzetes luxusyachtig három
különböző méretben gyártják a WIA elektromotoros
yachtokat, Germanischer Lloyd CE certificate-el, azaz
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nemzetközileg elismert minőségben. A nagyközönség
Budapesttől Olaszországig számos kiállításon megcsodálhatta ezeket a klasszikus vonalvezetésű úszótesteket. A látvány magáért beszél, hiszen egy ilyen monumentális, ámde kecses hölgy ölébe bárki könnyedén
beleképzeli magát és a kipróbálás után a szerelem is
garantált. A WIA vásárlói egytől egyig olyan üzletemberek, akik választásukkor a minőségben, akik választásukkor a saját igényeik mellett a Balaton igényeit
is figyelembe vették. Kompromisszumot nem kellett
kötniük, hiszen a WIA-k igazi yachtélményt amellyel
a család, a barátok szívesen tesznek tavi kirándulást,
és élvezik a tó csendjét, amellett, hogy a motorosok
minden kényelmét kapják.
A hajó gyártáshoz a hátteret egy olyan balatonkenesei
kikötő szolgáltatta, amely egyszerre elegáns és otthonos, nagyvilági és családias, pörgős és nyugodt. Hét
évvel ezelőtt épült meg a Balatonfői Yacht Club és Hotel, amire talán a szokásos kikötő megnevezés helyett
a mikroparadicsom illik.
Működik a klubban hajósiskola is, ami azzal céllal
jött létre, hogy olyan, igazi hajósokat képezzen, akik
a hajózást, mint életformát szeretik majd, akik tisztelik a vizet, a szelet, egymást. Olyan biztos tudást
kapnak, amellyel nemcsak egy jogosítványt szerezhető, de a hajózás öröme mellett a felelősségét is
megtapasztalják.
A BFYC egy olyan bázis az ide érkezőknek, ami csak
ad, szórakozást, kikapcsolódást, jó társaságot, kiváló
ételt-italt, meleg ágyat, békét, vidámságot, nagy bulikat, wellness élményt … Egy második otthon, bár sok
klubtag szerint, lehet, hogy az első!
A honlapok, ahol minderről sokkal bővebben
talál információt: www.bfyc.hu és
www.hajosoktatas.hu
www.compassmagazin.hu

Ullman Sails Polarized
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IV. OTP Private Banking Ügyvéd Kupa és
Volvo Nagydíj túra- és pályaverseny kiírása
(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség 2009. évre kiadott Általános Versenyutasításával)
A verseny helye és ideje: Balatonlelle - BLApartments &
Yachtclub, 2009. július 17-19.
A verseny kiírója: Magyar Ügyvédi Kamara
A verseny rendezője: BLYC - LVE
A verseny célja: A versenyzők, egy túrafutamon és egy pályaversenyen történő részvétele, melyet a szervezők külön-külön
értékelnek és díjaznak. 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 card-al rendelkező
jogász. Az indulási jogot biztosító green card a szervezőnél igényelhető a nevezések lezárásáig. További, legénységre vonatkozó megkötés nincs.
Versenyvezető: Erdélyi Béla
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok
2009-2011 Az MVSZ 2009. évi Általános Versenyutasítása és
Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys számuk alapján Ys I. Ys II. Ys III. osztályba sorolva
Nevezési díj: A hajónkénti 20 000 Ft + ÁFA (24 000 Ft) és a személyenkénti 4000 Ft+ÁFA (4800 Ft). összegü nevezési díjakat
kérjük a versenyt megelőzően az ugyvedkupa.hu Kft. CIB Banknál vezetett 10700055-46806200-51100005 számlájára átutalni.
Infovonal: +36 20 9382878, +36 20 567 14 50
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Értékelés: Yardstick I. II. III. osztályok.
Díjazás: Yardstick osztályonként az első három helyezett,
valamint különdíjak. Díjkiosztó:Túraverseny: 2009. július 18.
18:30 óra, BL Apartments & Yachtclub
Pályaverseny: 2009. július 19., 15 óra BL Apartments & Yachtclub
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 2009. évi versenynaptár kiegé-
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szítő 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
bejelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meggyőződni 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 versenysorozaton, illetve az azon
való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló,
vagy okozott személyi vagy vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.

Versenyprogram
2009. július 17. péntek
15:00 – 20:00 Nevezés, regisztráció a nagyhajós versenyre
16:00 – 18:00 Labdarugó gála
18:00 – 19:00 MM RC vitorlás, medence match race
19:00
Vacsora
20:00
Móló party, karaoke
2009. július 18. szombat
08:00 – 09:00 Nevezés, regisztráció a nagyhajós versenyre
09:30
Kormányos értekezlet
10:15
Kihajózás
11:00
Rajt
16:00
Befutási limitidő
17:00
Vacsora
18:00
Eredményhirdetés, gálaműsor
19:15
MM RC vitorlás verseny
20:00
Móló party
2009. július 19. vasárnap
09:30
Kormányos értekezlet
10:15
Kihajózás
11:00
Rajt
13:30
Befutási limitidő
14:30
Eredményhirdetés
• A pályaverseny végeredménye a befutást követő 3 órán
belül a verseny weboldalán is megtekinthető.

www.compassmagazin.hu

www.compassmagazin.hu
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Megszületett a hatodik!

Surgicare Orvos-Gyógyszerész Kupa a BFYC-ben
Írta: Szabó Eszter | Fotó: Gadanecz András, Leiner András, Viszkei Márton
A vitorlázás és a hivatás összefonódásának ezen kötetlen formája 13 évvel ezelőtt, a Bankár Kupa megálmodásakor jött létre hazánkban. A bankárokat követték a biztosítási szakemberek, az ügyvédek és a
mérnökök. Az Építők Vitorlás Kupája és a Közmű Kupa szinte egyszerre született és lassan öt éves jubileumi versenyt rendeznek a szervezőik. A Bankár, Biztosítási, Ügyvéd, Közmű, Építők kupák által kikövezett
úton megjelent a hatodik szakmai regatta az Orvos-Gyógyszerész Kupa.

Ifjabb Scholtz Imre mind a két nap
elsőként ért célba

S

zombaton a Pannonpharma – Miventis csapatát irányítva, míg a vasárnapi pályaversenyen
a Sterimar Sailing Team kormányosaként vitte
győzelemre csapatait ifj. Scholtz Imre. A Kenese – Almádi – Siófok – Kenese útvonalon kitűzött szombati
túrafutamon, ellentmondást nem tűrő tempóban teljesítette a távot, az Extrem 28-as katamaránnal induló
Pannonpharma – Miventis csapat. Látható volt, hogy a
nyílt Kékszalagokon más időszámítás veszi kezdetét, ha
a többtestűek szerephez jutnak. Vasárnap a pályaversenyen már a 11mOD kormányánál a Sterimar Sailing
Teamhez csatlakozva, a Tomahawk nevű Assoval (Harkányi Gyógykórház) és a szintén fonyódi Quartas (MK 57
Team) csapatával vívott éles küzdelemben tudott nyerni.

Tarolt a Tabu
A Pécsi Tudományegyetem csapata, dr. Kollár Lajos
kormányzásával, a Tabu nevű tradicionális 40-es
cirkálón vágott neki a versenynek. Dr. Kollár Lajos
védnöki köszöntőjéből megtudhattuk, hogy 50 éve
vitorlázik és az eredménylistára pillantva azt is megállapíthattuk, hogy mindez nem múlt el nyom nélkül. Szombaton a Tabu volt a leggyorsabb egytestű
hajó és az osztályában is a dobogó legfelső fokára álltak a pécsi színekben induló professzorok. A ys I-ben
ezüstérmes az MK 57 Team lett Fischer Dezső kormányzásával, míg a bronz érem a Gerontex-Novamed
csapattagok nyakába került.
A ys II-ben az állandósulni látszó küzdelem ismét a
Dolce Vita (www.drdiag.hu) javára dőlt el az Imi Je-vel
szemben. A verseny másik védnöke dr. Kupcsulik Péter,

ebben az osztályban indított csapatával a Semmelweis
Egyetem színeiben állt fel a dobogó harmadik fokára.
A ys III-ban indulók biztosra mehettek, mivel az öt nevezőből csak négy érkezett meg a versenyre és abból is
csak kettő futott be. Mind a két nap a dr. Kende Mihály
Eü. Szolgáltató győzött a Lupoval, míg a második a BSH
Medical csapata lett a Rapa Iti-vel.

Fonyódi Kormoránoké volt
a vasárnap
A kormoránok kibérelték a dobogót vasárnap. A
ys I-ben mind a három díjazott a fonyódi madarak
közül került ki, sorrendben Bolero, Tomahawk és
Quartas. A ys II-ben a szokásos Dolce Vita – Imi Jé
megvívhatatlan csata alakult ki, de vasárnap már a
Mackó is brummogott, így ők kapták a bronzérmeket. A Lupo – Rapa Iti csata megingathatatlan eredményt hozott, első a Farkas László kormányozta dr.
Kende Mihály Eü. Team, második a Baranyai Sándor
irányította BSH Medical.

Mackó Classic

A 35 év felettiek old timer betétregattája a Mackó
Classic talán már pénteken eldőlt, amikor a viharos
időben megérkezett a Port Lacajból dr. Martin János
és a Tatus nevű híres 25-ös jolle. A 25-össel apa és lánya érkeztek – az időjárást elnézve – nem akármilyen
vitorlázótudománnyal felvértezve. Az első Mackó
Classicon hat old timer hajó vett részt melyek közül
öt gyönyörű fahajó volt. A versenyt a Tatus nyerte,
megelőzve a Cardiovascularis Centrum színeiben
versenyző Amygdala csapatát és a Johannát.

Ötösre vizsgázott az álmok kikötője
Ötösre vizsgázott a Balatonfői Yacht Club, az álmok kikötője. Első nagy versenyét rendező kikötő maximálisan
felkészült a rendezvényre, mind a kikötőmesteri szolgálat,
mind a vendéglátás maradéktalanul kiszolgálta a jelentkező igényeket. A kikötő optimális helyszíne volt a kiegészítő programoknak, így látványos optimist versenyt és
modellhajó versenyeket láthattak a nézők. Az érdeklődők
megcsodálhatták a hely „specialitásait” a WIA elektromos
hajókat és a Hanse vitorlásokat. Akik a parti közlekedést
részesítik előnyben, ők sem maradtak látnivaló nélkül, a
Volvo Autó Hungária három csodálatos autója elégítette
ki látványéhségüket. A szomjoltásra is volt lehetőség az
eszéki sörgyár standján, a kiváló Osjecko Pivo söröket
fogyaszthatták a látogatók. Biztosra vehető a folytatás,
hiszen a verseny főtámogatója ötéves szerződést kötött
a szervezőkkel, és most már azt is elmondhatjuk, hogy a
rendezvény is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Megszületett a Balaton hatodik szakmai regattája.
A versenyről bővebb információk és további képek a verseny
hivatalos weboldalán, a www.orvosgyogyszereszkupa.hu címen találhatók.

Lellei Vitorlás Suli - 2009.
2009. június 14. – 2009. augusztus 28.
A 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.
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További részletek és jelentkezés:

http://www.karsaisport.hu
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VERSENYNAPTÁR 2009.
Nagyhajós versenynaptár 2009
Nagyhajós Bajnokság - Audi Kupa

Balatonfüred

2009.07.24. - 2009.07.29.

CMS-SCHULLER KUPA

Fonyód

2009.07.25. - 2009.07.26.

Jeanneau Nagydíj - Horváth Boldizsár Emlékverseny

Balatonfüred

2009.07.28.

Csillagtúra

Balatonfüred

2009.08.01. - 2009.08.02.

II. Amatőr Egykezes

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.02.

11 mOD Világbajnokság

Siófok

2009.08.04. - 2009.08.09.

Négykezes Verseny

Csopak

2009.08.08. - 2009.08.09.

International Kupa, Karsai Lajos emlékverseny

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.08.

Nagyhajós Bajnokság II.

Balatonfüred

2009.08.17. - 2009.08.22.

IV. Közmű Kupa

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.20. - 2009.08.22.

Tecon Kupa

Balatonfüred

2009.08.29. - 2009.08.30.

Fenyves Kupa

Balatonfenyves

2009.08.29.

Évadzáró Kormorán Kupa

Fonyód

2009.08.29.

Négykezes Vegyes Páros Verseny

Balatonlelle (BLYC)

2009.08.29.

Építők Kupa

Balatonfüred

2009.09.04.

Füred Kupa (OD Trophy V.)

Balatonfüred

2009.09.05. - 2009.09.06.

Beszédes József Emlékverseny

Siófok

2009.09.12. - 2009.09.13.

IV. Szigligeti Aqua Kupa

Szigliget

2009.09.12.

Zánka Open

Zánka

2009.09.12. - 2009.09.13.

Asso Európa Kupa

Balatonfüred

2009.09.17. - 2009.09.22.

Félsziget Kerülő

Balatonfüred

2009.09.19.

Szüreti Regatta

Alsóörs

2009.09.26. - 2009.09.27.

Unitef Kupa

Balatonföldvár

2009.10.03. - 2009.10.04.

III. Peugeot Frédi-Béni Ys. Csapatbajnokság

Balatonlelle (BLYC)

2009.10.23. - 2009.10.24.

III. Dér Kupa

Balatonlelle (BLYC)

2009.11.07.

BL Apartments & Yachtclub Micro Magic versenysorozat 2009-2010
Füred Regatta

Balaton, Balatonfüred

2009. július 3.

+1 Országos Bajnokság

Budapest, Lágymányosi-öböl

2009. október 3-4.

Medencés verseny

Százhalombatta, Strand

2009. október 17.

Jégzáró Regatta

Balaton, Balatonlelle

2009. november 14.

Mikulás Regatta

Balaton, Balatonlelle

2009. december 5.

Jégtörő Regatta

Balaton, Balatonlelle

2010. február 6

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.
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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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KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ BIZALMÁT, AMELLYEL ÜGYFÉLKÉNT
ÖN IS HOZZÁJÁRULT AZ EUROMONEY RANGOS DÍJÁNAK ELNYERÉSÉHEZ.
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