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Megtelt a kikötő és betelt a versenynaptár
Három éve elképzelhetetlennek tűnt, hogy lesz olyan időszak, amikor szűkös-
nek érezzük a BL Apartments & Yachtclub kikötőjét. Tulajdonképpen telt ház 
van, ha figyelembe vesszük az előfoglalásokat is. Kizárólag a normál kikötői 
fluktuáció teremt lehetőséget arra, hogy korlátozott számban, új bérlőknek he-
lyet biztosítsunk. Bátran kijelenthetem: sikerült jó közösséget kovácsolni a ná-
lunk otthonra lelt vitorlázókból, Yachtclub lett a kikötőből.

Versenynaptárunk üzenet értékű, kinyilvánítja a vitorlássport iránti elkötele-
zettségünket. Versenyrendezési koncepciónk egyik pillére a speciális, hagyo-
mányostól eltérő regattákra, társasági eseményekre épül, míg a másik fő irány, 
a one design és más pályaversenyek sűrítésének igénye. Otthonra és verseny-
zési lehetőségre leltek nálunk a katamaránosok is. Kivesszük a részünket a di-
namikusan fejlődő modellvitorlázás támogatásából is. A tavalyi Naviga VB után 
idén ismét nemzetközi versenynek a Micro Magic Európa-bajnokságnak bizto-
sítunk helyszínt. 2010-ben első ízben adunk otthont jelentős dingi versenynek, 
szeptemberben nálunk rendezi a Finn Osztályszövetség a bajnokságot.
Május elejétől egészen november 6-ig tart a lellei vitorlás szezon és nyugod-
tan vállalhatom, hogy 23 versenyünkkel a Balaton egyik legaktívabb kikötője 
a BL Apartments & Yachtclub. Minden hétvégére jut egy rendezvény és már 
most vannak évekre előre lefoglalt versenyidőpontok. Nemcsak a kikötőnk, de 
a versenynaptárunk is megtelt.

Idén három versennyel kapcsolódunk be a Yardstick Trophy kupasorozatba, 
mi adjuk a nyitó és a záró versenyt és az idén 15 éves International Kupát a 9 
állomásos versenysorozathoz. Ajánlom a Compass magazin márciusi számát 
mindazoknak, akik érdeklődnek a BL Apartments & Yachtclub működése, szol-
gáltatásai, programjai és vitorlásversenyei iránt. Jöjjön és ismerje meg mindazt, 
ami klubbá tesz egy kikötőt.

Köszönetnyilvánítás:
Köszönjük a támogatást és a bizalmat partnereinknek, akik 2009-ben támo-
gatták rendezvényeinket: ACO Magyarország, Balatonlelle Város Önkormány-
zata, Bavaria, Dr. Rose Medical Center, DRV, FGF, Feketevölgy Panzió, Fortrend, 
Graphisoft, Harley-Davidson Budapest, Hochtief, KVG, Monti Bt., M Profood, 
Ricky Sport, Oriflame, Osjecko Pivo, Öko-Pannon, OTP, Peugeot Frédi-Béni 
Autócentrum, Presenta, Reizing, Sailing.hu, Snewi Sport, SysArtist, Ullman 
Sails, Tetőakadémia, Vitra, Volvo, Wienerberger.
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Cziráki Márta 
a BL Apartments & Yachtclubot 

üzemeltető BLYC Kft. 
ügyvezetője



Versenyfotók ingyen, elektronikus levélben 
Az idei év újdonsága, hogy a Lellei Vitorlás Egylet, 
BL Apartments & Yachtclubban rendezett verse-
nyein valamint az orfűi Compass Vitorlás Napokon 
készült fotókat a résztvevők ingyenesen igényelhe-
tik az info@compassmagazin.hu címre írt elektroni-
kus levélben. Az igénylés során a compassmagazin.
hu galériában szereplő fotó hivatkozási helyét kell 
megjelölni ahhoz, hogy a szerkesztőség a nagyfel-
bontású képet a válaszlevélben továbbíthassa.

 

Sikert aratott a Compass magazin könyve
A tavalyi év végén jelent meg a Compass magazin 
kiadójának gondozásában a Szélképek 2009 című 
fotóalbum. A tizenegy vitorlásversenyen készült fo-
tókkal és beszámolókkal tarkított kiadvány elegáns 
karácsonyi ajándékként is szolgált. A 64 oldalas, ke-
ményborítású könyv fotóanyagát Leiner András, Me-
rényi Tamás, Kálmándy Ferenc, Förster Tamás és 
Beliczay Péter képeiből válogatták össze a szerkesz-
tők. A könyv sikere arra ösztönözte a kiadót, hogy 
évente jelentkezzen a kiadvánnyal, sőt az idei évben 
már bővített tartalommal, a Yardstick Trophy Nagy-
hajós Kupasorozat, a Lellei Vitorlás Egylet és az Orfűi 
Vitorlás Egyesület 2010. évi versenyeinek bemuta-
tásával. A könyv még korlátozott számban a www.
compassmagazin.hu  oldalon megrendelhető. 

40 éve vízen a B31-es
Idén ünnepli 40. születésnapját a B31-es típus, 
melynek hajlott kora ellenére alig egy éve van saját 
klubja a Balatonon. A típus máig Magyarország leg-
ismertebb vitorlása, hírét a Salambo és – a ma már 
a Közlekedési Múzeum épületében, a Hírességek 
Csarnokában látható – Szent Jupát emelte magasra. 
Fa Nándor és Gál József, elsőként Magyarországról 
ezzel a típussal kerülte meg a földet 1985-87 között. 
Kopár István 1990-91-ben első magyarként, egye-
dül teljesítette a földkerülést, majd 1992-ben Cittel 
Lajossal az Atlanti átkelést. 1992-ben csatlakozott 
a két híres B31-eshez a harmadik, a Deneb, mely 
még ebben az évben két Atlanti átkelést teljesített.

A klub 2009. májusában alakult meg, valójában 
az első B31-es találkozón. A rendezvényen ugyan 
még csak 15 hajó jelent meg, de Fa Nándor elhozta 
magával a Szent Jupát szellemét, Tuss Miklós 
a Hepp történeteit. A remek hangulatú összejövete-
len minden korosztály képviselte magát, és a részt-
vevők végül úgy döntöttek, hogy hagyományt te-
remtenek a találkozóval. Jelenleg már 22 regisztrált 
tagja van a klubnak, de sokan még nem is hallottak 
róla, ezért a klub vezető idén fontos szerepet szán-
nak a népszerűsítésnek. 

A klub elérhető a www.b31klub.hu oldalon.

Hírek

III. Graphisoft  
Építész Regatta

2010. június 5-6. 
Balatonlelle, BLYC

Bővebb információ: www.meszorg.hu/epiteszregatta
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Hírek

Gerő András lett az év vitorlás újságírója

A vitorlásbálon elismerésben részesítették és az Év 
Vitorlás Újságírója díjat adományozta a Magyar Vi-
torlás Szövetség, Gerő Andrásnak a Yacht Magazin 
főszerkesztőjének. 

A díjátadást megelőző héten jelent meg a díjazott fő-
szerkesztő hiánypótló kezdeményezése, a Porthole 
100% vitorlázás elnevezésű új vitorlásújság, mely 
számos tekintetben nóvumnak minősül a piacon. A 
lapot már most rendszeresen ingyen kapja a regiszt-
rált vitorlázók majd tízezres létszámot kitevő tábora. 
Az egyedi megjelenésű kiadvány a hazai vitorlázás-
ról szól, vitorlázók írják és szerkesztik, természe-
tesen vitorlázók számára. Regisztráljon a www.
porthole.hu oldalon, hogy a következő lapszám 
megérkezzen a postaládájába.

Módosítja az MVSZ az alapszabályát

A Magyar Vitorlás Szövetség alapszabálya, sok vonat-
kozásában megérett a módosításra. Február végén 
megkezdődött az új alapokirat-tervezet széleskörű 
megvitatása. A tervek szerint, az elnökség a 2010. évi 
rendes közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az új ok-
irat tervet.
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www.hanseyachts.com

 E - BUILT IN EPOXY  |  DESIGN BY JUDEL / VROLIJK & CO  |  MADE FOR SAILORS
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Balatonkenese | Balatonföi Yacht Club KOK

Tel. +36 1 439 0350

info@bfyc.hu | www.bfyc.hu
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Márta soha nem titkolta, hogy idővel a kikötőveze-
tői feladatokat rábízza valakire. Hogyan esett rád 
a  választása?

Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy nagyon régi 
történet eredménye. Idén lesz 22 éve, hogy cégünk, 
hajóipari felületkezeléssel foglalkozik. Ennek kap-
csán a 90-es évek vége felé rendszeres látogatója let-
tem a nagyobb Európai szakkiállításoknak, vásárok-
nak. Karsai Lajos barátommal aktív részesei voltunk 
annak a folyamatnak, hogy a Balatoni Hajózásnál 
preferálni kezdték a társaság külföldi bemutatkozá-
sát, a nemzetközi vásárok látogatását. A legjelentő-
sebb európai seregszemlére, a düsseldorfi hajókiál-
lításra több ízben közösen látogattunk el a Hajózás 
munkatársaival. Ezeken a túrákon sokat beszélget-
tünk és szinte minden alkalommal szóba került a ki-
kötő-üzemeltetés, a kikötői munka. Márta felvetette, 
hogy szívesen látna az akkor még csak terveken lé-
tező keszthelyi kikötő élén. A feladat és a kihívás 
érdekelt, de sajnos rajtunk kívülálló okok miatt ez 
nem jött össze. Most viszont úgy tűnik minden adott, 
hogy hasonló elképzeléseinket megvalósítsuk.

Milyen tervekkel vágsz neki a feladatnak?

Számomra nem teljesen új a feladat, az elmúlt három 
évben a révfülöpi kikötőt vezettem, amit persze 
nem lehet összehasonlítani a BL 160 férőhelyes 
marinájával. Amikor eldőlt, hogy a jövőben Lellén 
fogok dolgozni az első, amit tisztáztam, mit vár tőlem 
a BLYC Kft. vezetése. Viszonylag egyszerűen fogal-
mazták meg az elvárásokat, legyen szakmai alapon 
szervezett kikötői rend és sok-sok elégedett bérlő. 
Határozott elképzeléseim vannak, hogyan lehet 
mindezt megvalósítani, de mivel csak most ismer-
kedek a hellyel és a kollegákkal, korai lenne a konk-
rét intézkedésekről szólni. Az első és legfontosabb, 
hogy egy jó csapatot alakítsak ki magam körül.

Számtalan tengeri kikötőben megfordultál már és 
valamennyi balatoni kikötőt jól ismered. Van olyan 
kikötő-működési modell melyet szívesen alkalmaz-
nál a BL-ben?

Néhány tengeri kikötőben kitűnő példákat volt al-
kalmam megismerni, ezekből szeretnék meríteni, 

Tavaly még arról számoltunk be, hogy a BL Apartments & Yachtclub üzemeltetését, a BLYC Kft vette át, és 
Cziráki Márta, a korábbi kikötővezető az üzemeltetésért felelő cég ügyvezetője is lett. A létesítményirányítás 
mellett, azonban továbbra is Márta látta el a kikötővezetés feladatait is, ugyanakkor az apartmanokat, étte-
remet, wellness részleget és yachtclubbot magába foglaló létesítmény irányítása egész embert kíván. Ezért 
márciustól Rick Csaba veszi át a kikötővezetői feladatokat, vele beszélgettünk a feladatról és a terveiről.

Írta: Jánosi Péter

„Régóta tervezzük, 

hogy együtt dolgozzunk”



amikor az előttünk álló feladatokat meghatározzuk. 
Vannak olyan jellemzői a lellei kikötőnek, melyek 
hasonlítanak a nagyobb tengeri yachtkikötőkhöz. 
A hajók többsége – balatoni mértékkel nézve – 
nagyméretű hajónak számít, lesznek a kikötőben 
charter flották és most már a kikötő telitettsége is 
precíz rendet követel a hajók elhelyezése tekinte-
tében. Szeretném, ha nálunk gyakorlat lenne, hogy 
az érkező vendéghajókat már a kikötőbejáratnál fo-
gadjuk és segítjük a manőverezésben mindaddig, 
míg a hajó a kijelölt helyére nem kerül. Véleményem 
szerint ez egy alapvető kikötői szolgáltatás, ahol a 
skipper és a kikötő együttműködése elkezdődik. 
Nagyon fontos az is, hogy készségszinten működ-
jön, a kikötőben álló hajók rendszeres, napi több 
alkalommal történő szemlézése. A bérlő akkor nyu-
godt, ha tudja a távollétében is gondos, óvó tekinte-
tek figyelik kedvencét.

A BLYC intenzív vitorlás versenyprogramjával, a nyu-
gati medence versenycentruma lett. Milyen feladato-
kat ró rátok a sok verseny és a szaporodó versenyvi-
torlázók igényeinek kiszolgálása.

A két dolgot kettéválasztanám, a helyi versenyvitor-
lázók kiszolgálása teljesen más feladatot jelent, mint 
a rendezvények kapcsán felmerülő tevékenység. 
A  bérlők között egyre többen vannak akik one de-
sign vagy más minőségi versenyhajókkal vitorláz-
nak, nekik például nélkülözhetetlen a rendszeres 

daruzási szolgáltatás. A vitorlásversenyek között sem 
lehet általánosítani, más egy nagyhajós túraverseny 
és más egy Finn bajnokság, ez utóbbi esetében pél-
dául szeptemberig megoldást kell találnunk a 60-80 
hajó zökkenőmentes vízretételére. A nagyhajós ver-
senyeknél az érkező hajók szakszerű és átgondolt 
elhelyezése hangsúlyos, főleg most, hogy nem dús-
kálunk az üres helyekben. A kérdés ugyan a verse-
nyekről és a versenyvitorlázókról szólt, de szükségét 
érzem, hogy elmondjam, számomra ugyanolyan fon-
tos, a kikötőben családjával hajón lakó hobbivitor-
lázó elégedettsége, mint a versenyzőké.

Az immáron 15 éves a hozzád kötődő International 
Kupa, ezt a versenyt már tavaly is a BL-ben rendez-
tétek, hogyan értékeled a verseny eddigi történetét?

A kilencvenes évek közepén, Balatonbogláron hív-
tuk életre az International Kupát Karsai Lajossal, aki 
akkoriban a boglári kikötőben a Karsai Vitorlásisko-
lát vezette. Nagyon jó évek következtek, hangulatos 
és nagy mezőnyű rendezvények voltak a boglári il-
letve lellei versenyek. Lajos 2003-ban bekövetkezett 
tragikusan korai halálával lezárult egy időszak a ver-
seny történetében. 2004-től Karsai Lajos emlékének 
tisztelegve a versenyt International Kupa – Karsai 
Lajos Emlékversenyre kereszteltük és ekkor alapí-
tottam egy vándorkupát is. Lassan szeretném a ver-
senyszervezéssel járó feladatokat átadni Lajos fiának, 
Gábornak és nagyobbik fiamnak Gergőnek. Bízom 
benne, hogy ápolják majd a hagyományokat.

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

FekeTevölgy panzió 
várja önöket 

a Börzsöny szinte  érintetlen táján
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IV. RC Sailing E/IOM Találkozó és LVE Kupa
2010. március 13-14.
Nemzetközi modellvitorlás verseny, egyméteres hajók 
részvételével. www.rcsailing.hu

III. Harmat Kupa
2010. május 1.
A nyugati Balaton hagyományos, szezonnyitó yardstick 
túraversenye. www.blyc.hu

II. Osjecko Pivo LVE OD Kupa
2010. május 8-9.
A One Design Trophy versenysorozat második állomása. 
www.blyc.hu

I. Lízing Kupa
2010. május 28.
A Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetségé-
nek vitorlásversenye. www.blyc.hu

III. Graphisoft Építész Regatta
2010. június 4-6.
A Magyar Építőművészek Szövetségének szakmai regattája. 
www.epiteszregatta.hu

II. Micro Magic OB
2010. június 5-6.
Országos bajnokság a Micro Magic osztályú modellvitor-
lások részére. www.micromagic.hu

V. OTP Private Banking Ügyvéd Kupa
2010. június 11-13.
A Magyar Ügyvédi Kamara által kiírt szakmai regatta és 
társasági esemény az igazságszolgáltatásban dolgozók 
számára. www.ugyvedkupa.hu

III. Termékmix Kupa
2010. június 19.
Az FMCG szektor szereplőinek vitorlázással egybekötött 
társasági eseménye. www.termekmix.hu/kupa

VI. Lellei szél Top Cat Kupa
2010. június 19-20.
Kétnapos verseny katamarán osztályhajók részére.
www.lelleiszel.hu

II. Surgicare Orvos – Gyógyszerész Kupa
2010. július 16-18.
Egészségügyi szakmai szervezetek által kiírt regatta, or-
vosok és gyógyszerészek részvételével.
www.orvosgyogyszereszkupa.hu

BL Vitorlás versenynaptár



www.compassmagazin.hu 11

II. Mackó Classic
2010. június 17.
Az 1975 előtt épült hajók, oldtimer regattája
www.orvosgyogyszereszkupa.hu

XV. International Kupa – Karsai Lajos Emlék-
verseny, II. Szavini B31 Kupa, II. Lady’s Open
2010. július 24.
Tradicionális yardstick túraverseny, Balaton 31 típusú 
hajók találkozója és klubregattája, valamint női kormányo-
sok vitorlás túraversenye. www.blyc.hu, www.b31klub.hu

III. Marina Yacht Sport Amatőr Egykezes
2010. augusztus 14.
Egyszemélyes vitorlásverseny, yardstick előnyszámrend-
szerben versenyző hajók részvételével. www.blyc.hu

II. Négykezes Vegyes-páros
2010. augusztus 21.
Eltérő nemű párok vitorlás túraversenye. www.blyc.hu

V. Közmű Kupa és II. Bavaria Nagydíj
2010. augusztus 27-29.
A víz, gáz, villamos és hulladékhasznosítási ágazatok szak-
mai regattája, és Bavaria típusú vitorlások túraversenye. 
www.kozmukupa.hu, www.blyc.hu

Finn OB
2010. szeptember 15-19.
Országos bajnokság a Finn osztályú hajók részére.
www.finnclass.hu

I. Mérnök Kupa
2010. szeptember 17-19.
Vitorlásverseny mérnökök részvételével. www.blyc.hu

Micro Magic EB
2010. október 2-3.
A Micro Magic osztályú modellvitorlások Európa-bajnok-
sága. www.micromagic.hu

IV. Peugeot Frédi-Béni Yardstick Csapatbaj-
nokság
2010. október 9.
Különböző yardstick osztályú, háromtagú csapatok, pá-
lyaversenye. www.blyc.hu

IV. Dér Kupa
2010. november 6.
A nyugati Balaton hagyományos, szezonzáró yardstick tú-
raversenye www.blyc.hu

2010.
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Nem új versenyekről van szó, valamennyi regatta ko-
moly hagyományokkal rendelkezik, közülük több 
verseny is tíz-tizenöt éves múltra tekint vissza, me-
lyek természetesen ezek után is megtartják önállósá-
gukat és a vitorlázók által megkedvelt jellegzetessé-
geiket. A kilenc versenyt öt klub rendezi, a Spartacus 
Vitorlás Egylet, a TVSK, a Fonyódi Kormoránok VSE, 
a Fonyódi Vitorlás Egyesület és a Lellei Vitorlás Egy-
let. A versenysorozat kiírója, a Somogy Megyei Vi-
torlás Szövetség koordinálja a kupasorozat szerve-
zését azzal, hogy a versenyek saját versenykiírásával 
együtt érvényes kiírást készít, regisztrálja és nyilván-
tartja a versenyeredményeket, a hivatalos médiafelü-
letein keresztül közzéteszi a sorozat aktuális állását, 
valamint megszervezi az évvégi díjátadó gálát. 

A kilenc versenyből a végeredmény számításánál, 
a résztvevő legjobb hat versenyeredménye kerül ér-
tékelésre.

Bár a kupasorozat idén kilenc versenyt foglal ma-
gába, ez nem jelenti azt, hogy a szervezők kizárnák 
a bővítés lehetőségét. A kezdeményezés célja ugyan, 
hogy elsősorban a nyugati medencében megrende-
zett versenyeket szervezze sorozatba, de a szervezők 
egy-egy távolabbi verseny bekapcsolódását sem tart-
ják kizártnak.

A kupasorozattal kapcsolatos naprakész informá-
ciók elérhetők a www.compassmagazin.hu illetve 
a www.vitorlasversenyek.hu oldalakon. 

Írta: Jánosi Péter

Megirigyelve a One Design Trophy sikeres lebonyolítását és összetartó erejét a yardstick hajókkal verseny-
zők is kupasorozatot szerveztek. A versenysorozat adminisztrációs feladatait a Somogy Megyei Vitorlás 
Szövetség vállalta magára és meglepően rövid idő alatt kilenc versenyt gyűjtött a kupasorozat ernyője alá

Verseny Dátum Típus Futamok Rendező Helyszín

1.) Harmat Kupa 2010.05.01. Túra 1 LVE Balatonlelle

2.) Kormorán Évadnyitó 2010.05.14. Túra 1 FKVSE Fonyód

3.) Rizling Kupa 2010.07.10. Túra 1 TVSK Ábrahámhegy

4.) International Kupa 2010.07.24. Túra 1 LVE Balatonlelle

5.) cms-Schuller Kupa 2010.07.31. Pálya 3 FVE Fonyód

6.) Termoplusz Kupa 2010.08.14. Túra 1 TVSK Fonyód

7.) Kormorán Évadzáró 2010.09.18. Túra 1 FKVSE Fonyód

8.) Unitef Kupa 2010.10.02.-03. Pálya 3 SVE Balatonföldvár

9.) Dér Kupa 2010.11.06. Túra 1 LVE Balatonlelle

A Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat 2010. évi állomásai:

Yardstick Trophy
A nagyhajós kupasorozat



Orvos- Gyógyszerész Kupa

www.compassmagazin.hu

 » Helyszín:  BL Apartments & Yachtclub

 » Betétfutam: II. Mackó Classic oldtimer regatta

 » Nevezés és információk: www.orvosgyogyszereszkupa.hu

 » Címvédő: Pannonpharma - Miventis / Extrem 28

 » Legeredményesebb csapat az összevont eredmények  
alapján: Pécsi Tudományegyetem / Tabu

 » Háromnapos, minőségi szakmai regatta, vitorlás túra és 
pályafutamokkal, kiegészítő programokkal, gálaműsorral és 
móló partyval.

 » Az egészségügyben hivatásukat gyakorlók kiemelt társasági 
eseménye.

Orvos-Gyógyszerész
Kupa

Balatonlelle, 2010. július 16-18.

SURGI CARE

II.

Minőségi szakmai regatták

orvos_kupa_compass.indd   1 2010.02.05.   19:31







www.compassmagazin.hu 18

A nyári szünet kiváló alkalmat ad arra, hogy a gye-
rekek megismerkedjenek a vitorlázással, a hajókkal 
és a Balatonnal. Megtanulják tisztelni a természet 
erejét, elsajátítsák a vitorlázás elméleti és gyakorlati 
ismereteit. A Balaton déli partján, Lellén is szervez-
nek nyári vitorlástáborokat 8-16 éves fiataloknak. 
A résztvevők számára ideális környezetet biztosít 
a közel négy hektáron elterülő, zárt vitorlásklub és 
annak kényelmi szolgáltatásokban bővelkedő lé-
tesítményei. A BL Apartments & Yachtclubban öt 
Optimist, két Kalóz, egy 420-as és egy Pille vitorlás 
kishajóval folyik a növendékek képzése. A szünidő 
teljes időtartama alatt, heti rendszerességgel, vasár-
nap délutántól, péntek délutánig tartanak az okta-
tások a bentlakó vagy bejáró tanítványok számára. 
A jelentkezők két korcsoportban, kezdő és haladó 
képzési szintű foglalkozásokon tanulnak naponta 9 
és 17 óra között, majd kiegészítő, csapatépítő fog-
lalkozásokon vesznek részt. A vitorlástáborok 5-14 
fő részvételével folynak, két edző és egy koordiná-
tor felügyelete mellett. Az oktatáson részt vett gye-
rekeknek lehetőségük van, hogy a nyár hátralévő 
időszakában, a hajók foglaltságától függően, ked-
vezményes díjazás ellenében igénybe vegyék a vi-
torlásiskola hajóit gyakorlás céljából.
Az idei szezonban újdonsággal is szolgál a vitorlás 
suli, minden vitorlásképzésen részt vett tanítvány-
nak alkalmat biztosít az iskola, hogy 2010. szeptem-
ber 3-5. napjain a Compass Vitorlás Napok keretei 
között, Orfűn a Pécsi-tavon megrendezett, tehet-
ségkutató XI. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverse-
nyen, akár a szervezők által biztosított hajóval részt 
vegyen, versenyezzen.

Táborok tervezett időpontjai 2010:
1.) 2010. június 20. – június 25.

2.) 2010. június 27. – július 2.

3.) 2010. július 4. – július 9.

4.) 2010. július 11. – július 16.

5.) 2010. július 18. – július 23.

6.) 2010. július 25. – július 30.

7.) 2010. augusztus 1. – augusztus 6.

8.) 2010. augusztus 8. – augusztus 13.

9.) 2010. augusztus 15. – augusztus 20.

10.) 2010.augusztus 22. – augusztus 27.

Részvételi díjak:
Bentlakásos  
(gyerektábor, szállás, étkezés)

69 600 Ft/fő/hét

Szállás nélkül 
(gyerektábor, étkezés)

55 600 Ft/fő/hét

Szállás nélkül 
(gyerektábor, csak ebéd)

49 600 Ft/fő/hét

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák!

Jelentkezés:
BL Apartments & Yachtclub 
8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 36-38. 
Tel.: (+36 85) 550 555
Fax: (+36 85) 550 554
E-mail: marina@blyc.hu
Web: www.blyc.hu

Vitorlástábor gyerekeknek
Írta: Szabó Eszter
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Ha egy kikötőnél többre 
vágyik...

BL apartments & yachtclub 
www.blyc.hu

a balaton egyik legmodernebb, 
160 férőhelyes, 

európai színvonalú kikötője

Versenyek: nagyhajós versenyek, one design futamok, szak-
mai regatták, csapatépítők és modellvitorlás találkozó, valamint 
katamarán hétvége az áprilistól novemberig tartó szezonban

Charter: Optimisttől a vadonatúj 30 láb feletti Bavaria és Jean-
neau típusú túrahajókig, kishajók, katamaránok, villanymotoros 
csónakok és vízitaxi különböző méretekben, akár egy napra is 
bérelhetők 

Oktatás: felnőtt kezdő és haladó vitorlázó képzés, mester- 
tréningek. Motoros hajóvezetői képzések. Bentlakásos gyermek-
táborok.

8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 36-38. – Tel.: +36 85 550 555, Fax: +36 85 550 554 – marina@blyc.hu


