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Kedves vitorlázó barátaink!
Bizonyára sokan vannak köztünk, akik már nem bírnak magukkal, csakhogy 
végre vízre szállhassanak. Vannak, akik még csak az algagátlózásnál tartanak, 
vannak, akik már a vízen szerelik a vitorlásukat és most döbbennek rá, hogy 
mit is akartak ősszel kicserélni a hajójukon, de sokan már vitorlát bontottak és 
szántják a tavaszi vizeket.

Gyönyörű, tiszta, magas vízzel köszöntötte a Balaton a tavaszt, itt az ideje, hogy 
eldördüljön az első rajtlövés is, kezdődjék a versenyszezon. Május elsején raj-
tolhat a tavaszt jelző Harmat Kupa mezőnye, és messze még az őszi Dér Kupa, 
hogy az év emlékezetes élményeit télre elraktározhassuk.

Egyre többen és többször választják aktív pihenésként a sok izgalommal, fá-
radtsággal járó, ám mégis nagy kikapcsolódást jelentő versenyzést. A népes 
mezőny elhalad egy kikötő előtt, ahol még mindog sok hajó álldogál álmos 
nyugalomban. Szeretnénk, ha a versenyzők népes tábora ebből a körből is sza-
porodna. Ez a cél vezette a Somogy Megyei Vitorlás Szövetséget, hogy röviddel 
a megalakulása után létrehozza Yardstick Trophy versenysorozatot.

A sorozat kilenc önálló versenyt fűz lazán össze, és aki bármelyiken is elindul, 
máris részt vesz a végső értékelésben. Nem baj, ha év közben változik a legény-
ség, vagy akár a kormányos, a végeredménynél ez nem számít. A helyszínek 
úgy kerültek megválasztásra, hogy a nyugati medence bármely kikötőjéből  
a versenyek nagy része könnyen elérhető legyen. Aki egy versenyen dobogón 
végez, prémium pontot könyvelhet el, de a pontszámítás legjobban a szorgal-
masan részvevő hajókat díjazza.

Bízom benne, hogy új arcok, új hajók jelennek meg, új ismeretségek, barátsá-
gok köttetnek, mindannyian új élményekkel leszünk gazdagabbak.

Fenti gondolatokkal kívánok jó szelet az egész szezonra a Yardstick Trophy 
2010 évi résztevőinek! 
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lehetséges. Minden jog fenntartva!

Erdélyi Béla
A Somogy Megyei Vitorlás  

Szövetség elnöke
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Azt is sokan tudják, hogy a Balaton nyugati felében 
is élénk vitorlásversenyzés folyik, nem ritkák a 10-15 
éve rendszeresen megrendezésre kerülő rangos 
események sem. Ezen versenyek résztvevő tábora is 
évről-évre növekszik és a szponzorok is elégedettek 
a szervezéssel. Kivétel nélkül magas színvonalon 
megrendezett versenyekről beszélhetünk, amelye-
ken hangsúlyosan a vitorlázás van a középpontban, 
nem a hangos parti majális-érzés.

Az SMVSZ tagjai szervezésében megvalósuló vitor-
lásversenyeket egyesítettük most a Yardstick Trophy 
kupasorozatban, amelynek célja, hogy yardstick 
osztályok számára biztosítson ranglista rendszerű 
versenyzési lehetőséget az egész szezonban. 

A YST kupasorozat másik célkitűzése, hogy bebi-
zonyítsa, törekedhetünk – ha nehezebben is – az 
előnyszámrendszerben történő versenyzés minő-
ségére, mind a versenyzés, mind a kiegészítő ren-
dezvények területén – nem összekeverve az egyéb 
szakmai regatták más célcsoportra épülő marketing 
jellegű rendezvényeivel. A YST ötletére gyakorla-
tilag valamennyi rendező egyesület azonnal igent 
mondott és az SMVSZ rendes éves közgyűlésén már 
konstruktív egyeztetés folyt a kupasorozat lebonyo-
lításával kapcsolatban. 
A Yardstick Trophy 2010 kupasorozaton való rész-
vételhez nem feltétel a kormányos és a legénység 

bármely vitorlás egyesületi tagsága, valamint a 
sportorvosi alkalmassággal bejegyzett „Kék Könyv” 
sem. A kiírásban megtalálható értékelési rendszer 
egyaránt biztosítja a legtöbb versenyen elinduló 
un. „szorgos hangyák” és a csak néhány kiemelt ver-
senyen szereplő „profi” csapatok számára is az ösz-
szesített jó eredmény elérésének lehetőségét, ezt a 
bónuszpont-rendszer teszi lehetővé. Így alakul majd 
ki év végén a legjobb 6 eredmény figyelembe vételé-
vel a YST végeredménye, reményeink szerint attrak-
tív kupákkal és érmekkel, valamint értékes különdí-
jakkal jutalmazva a győzteseket és a helyezetteket. 
Bevezetjük a sorozaton osztályában vezető hajó 
lobogóval történő megjelölését, így minden verse-
nyen láthatóvá válnak az éllovasok.

Az egyes versenyekről a Compass Magazin közre-
működésével professzionálisan tudósítunk majd, és 
nem csak utólagos beszámolókkal, hanem karizma-
tikus egyéniségekkel készült interjúkkal, bőséges 
fotó- és videógalériákkal. Az elkészült kép- és hang-
anyagok a versenyt követő 24-48 órán belül lesznek 
elérhetőek a Yardstick Trophy weboldalán (www.
yardsticktrophy.hu) és ezen felül állandó médiapart-
nereink, a sailing.hu és a Porthole is rendszeresen be-
számolnak majd a kupasorozat legfrissebb híreiről. 

Írta: Temesfői Zénó, a Yardstick Trophy projektfelelőse

Mindenki számára ismert a tény, hogy a legnagyobb balatoni versenyek Balatonfüred körül, a Balaton ke-
leti medencében zajlanak, ide tartozik többek között Európa legnagyobb tókerülő versenye a Kékszalag is.  
Senki nem vitatja ezen versenyek színvonalát és helyét a versenynaptárban.

Nem kaland, 
nem ámítás! 
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A kupasorozat kiírója a Somogy Megyei Vitorlás Szö-
vetség. A kupasorozat célja, hogy nagyhajós vitorlá-
zóknak ranglista rendszerű versenyzési lehetőséget 
biztosítson a teljes vitorlás szezonban. A kupasoro-
zaton részt vesz minden olyan hajó, amely rendelke-
zik érvényes hajólevéllel és lajstromszámmal, szere-
pel a 2010. évre kiadott, érvényes magyar yardstick 
listában és a kupasorozat versenyeinek idejére ren-
delkezik érvényes felelősségbiztosítással, továbbá 
benevez a kupasorozat legalább egy versenyére.  
A kupasorozaton való részvételnek külön nevezési 
díja nincs. A kupasorozat versenyein, a versenyki-
írásban megjelölt nevezési díj fizetendő. A kupaso-
rozat versenyei az ISAF 2009-2012 évre kiadott ver-
senyszabályai szerint kerülnek megrendezésre. 

A kupasorozat 9 nagyhajós versenyből áll, melyet  
a TVSK, az SVE, a FKVE, a FVE, és az LVE rendez.  
A kupasorozat versenyei önállóak, előkészítésükért, 
rendezésükért, és értékelésükért a rendező egyesü-
let felel. A kupasorozat versenykiírása a sorozatban 
résztvevő verseny kiírásának kiegészítéseként érvé-
nyes. A sorozat versenyei egységes értékelési rend-
szerben, három yardstick osztályban, a 2010. évre 
érvényes yardstick lista adatainak figyelembevéte-
lével kerülnek értékelésre. A kupasorozat versenyei, 
végeredményük alapján, azonos súllyal kerülnek 
értékelésre. A kupasorozaton résztvevő egységek, 
hajók (vitorlaszám, hajónév, hajótípus) alapján ke-
rülnek értékelésre, függetlenül a kormányos vagy 
a legénység változásaitól. A sorozat minden ver-
senyén, valamennyi részt vevő hajó 3 pontot kap  
az indulásért (alappont). A kupasorozaton részt-
vevő egység, versenyenként az osztályában, a vég-
eredményben nála hátrébb végzett hajók számának 
megfelelő pontot kapja (számított pont). Az egység, 
amelyik versenyenként, osztályában az 1-6 helyeken 
végez, további pontokat (eredményességi pont) kap. 
Az első helyezett 10, a második 7, a harmadik 5, a ne-
gyedik 3, az ötödik 2, és a hatodik 1 pontot. Az egy-
ség versenyenkénti pontszámát az alappont, a számí-
tott pont és az eredményességi pont összessége adja.

Azok az egységek amelyek 
legalább 7 versenyen részt vesznek további 3,
legalább 8 versenyen részt vesznek, további 6,
legalább 9 versenyen részt vesznek, további 9 pontot 
(bónuszpont) kapnak a végeredmény számításánál.

A kupasorozaton résztvevő egység legjobb 6 ver-
senyeredménye és a hozzáadott bónuszpontok 
kerülnek értékelésre a végeredmény számításá-
nál. Amennyiben a kupasorozat versenyei közül 
6-nál kevesebb verseny kerül megrendezésre, úgy 
a megrendezett és értékelt versenyek mindegyike 
értékelésre kerül a végeredmény számításánál.  
A végeredmény számításánál kialakult holtver-
seny, pontazonosság esetén, a holtversenyben állók 
utolsó egymással szemben elért kupasorozatbeli 
versenyeredménye dönt, függetlenül attól, hogy  
a verseny az eredménybe beszámításra került vagy 
sem. Ha nincs ilyen verseny, akkor a több versenyen 
részt vett egység javára dől el a holtverseny. Ha to-
vábbra is fennáll a holtverseny, akkor a több jobb 
eredmény dönt.

A kupasorozat eredményeit a kiíró értékeli és tartja 
nyílván. A kupasorozat híreit, versenykiírásait, ered-
ményeit és képeit a kiíró folyamatosan közzéteszi, 
versenyenként frissíti a www.yardsticktrophy.hu 
internetes oldalon. 
A kupasorozat végeredménye alapján díjazza a kiíró 
a yardstick osztályok 1-6 helyezettjeit és mindhárom 
yardstick osztály összes indulója közül a 3 legtöbb 
eredményességi pontot gyűjtő egységet, ezen felül 
további különdíjak is átadásra kerülnek, A kupaso-
rozat díjainak átadására a 2011. évi BL Apartments & 
Yachtclubban rendezett vitorlásbál alkalmával kerül 
sor. 

A kupasorozaton való részvétellel kapcsolatos sze-
mélyi vagy vagyoni károkért a kiíró semmiféle fele-
lősséget illetve szavatosságot nem vállal. 

Jó szelet!

Versenykiírás

Yardstick Trophy
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
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Készítette: Temesfői Zénó | Fotó: Leiner András 

Évek óta rendszeres résztvevője vagy csapatoddal, 
családtagjaid aktív részvételével, szinte minden je-
lentős vitorlásversenynek. 2009 év végén úgy ha-
tároztál, hogy megválsz a sikerhajódtól, a Kisvacak 
névre keresztelt Enter 29-től és a világ egyik legko-
molyabb One Design osztályába tartozó X 35 hajót 
vásárolsz. Miért döntöttél így?

A döntésünket – mert ez családi döntés volt – 
három dolog inspirálta. A Kisvacakból mindent ki-
hoztunk, ami családi körülmények között csak le-
hetséges volt. Évek alatt egyre eredményesebbek 
lettünk és ez a Ys számunk alakulásán is meglát-
szott. A kezdeti 104-es számunk szép lassan 101-re 
olvadt. Ez önmagában nem is lett volna baj, mert 
a futásteljesítményünk ezt nyilván indokolta is.  
A baj inkább ott van, hogy a mezőnyben a nagy ri-
válisok helyzete (akik ugyanilyen fejlődésen men-
tek keresztül) valahogy mégis változatlan maradt.  
A Szövetség tisztességes szándékát nem megkér-
dőjelezve, mégis odajutottunk, hogy magam is, fe-
leségem és a gyerekek is, elkedvetlenedtünk és 
azon kezdtünk gondolkodni, hogy egy One Design 
osztályban kellene próbálkoznunk, ahol valóban  
a tudás a döntő. Ezzel kapcsolatos a második 
indok is, amire jól illik cégünk tulajdonosának  
a mondása: „a sajnálat ingyen van, az irigységért vi-
szont nagyon sokat kell dolgozni!” Ahogyan jöttek  
az eredmények, megszaporodtak a pletykák is, mi-
szerint mi valójában Ys I-es hajó vagyunk, kisebb  
a tőkesúlyunk, nagyobb a vitorlánk és még sorol-
hatnám. Előre bocsátom, hogy abszolút tisztessé-

ges embernek tartom magam mind a magán-, mind 
az üzleti életben és ez alól a vitorlázás sem kivétel.  
A Kisvacakkal vitorlázott 7 szezon alatt két alkalom-
mal is fejlesztettük a vitorlázatot és így összesen há-
romszor is jelentettem a Szövetségnek a változtatá-
sokat, annak a rendje és módja szerint. Nyilván ez 
is közrejátszott a Ys számok változásában. A plety-
kák valahogy mégsem akartak szűnni. Tettem fel-
ajánlást is, nevezetesen bárkinek megmutatom  
a hajónk felmérési lapját és minden kérdésre nyitot-
tak vagyunk. Azt hiszed, volt egyetlen egy ember is, 
aki megnézte volna? Volt egyáltalán valaki, aki kér-
dezett volna? Hát persze, hogy nem! Csak a pletyka,  
a piszkálódás, az intrika, ami borzalmasan unalmas 
volt már. Ha valaki igazi ellenfél, jöjjön ki a vízre és 
a szabályok betartása mellett (na ez is megérne egy 
fejezetet) mérettessünk meg! De a pletyka arcta-
lan, nem megfogható, aljas dolog. Állítom ugyanak-
kor, hogy a legnagyobb pletykás nincs is tisztában 
azzal, hogy mit művel. Nincs tisztában azzal, hogy  
a másik nem tud ellene mit tenni, szinte védtelen. 
Ez is a One Design osztály felé terelt bennünket.

Hogyan áll össze a csapatod?
Köszönöm jól. Marad a család, mert ez a különle-
gességünk, ez valami unikum. Nemcsak a külső 
szemlélőknek tűnt fel, magam is így érzem. Felesé-
gem, akinek ezúton is köszönöm, hogy velem mű-
veli mindezt, aki a versenyeken a csapat ellátásáért 
ugyanúgy megszenved, mint ahogyan elvégzi a rá 
bízott feladatokat. Ő mentalitásánál fogva óvato-
sabb, félénkebb, mégis odateszi magát, amennyire 

Interjú Lábady Zsolttal

A Lábady-X faktor



www.compassmagazin.hu 9

csak tudja. 19 éves fiam, Balázs kemény legény. Vir-
tus, az van. Lenne ő szerény, de nincs mire! Pont el-
lentéte feleségemnek, belemenős, bevállalós. Amíg 
feleségemet inkább bíztatni kell, addig Balázst in-
kább fékezni. Ő a csapat kreatív tagja. Zsófi lányom, 
mind a 17 évével pont kettejük között helyezkedik 
el. Kerüli a kockázatot, de ha azt vállalnunk kell, 
akkor mindig, minden körülmények között végre-
hajtja feladatát, legyen az mannschaftkodás, vagy 
kormányzás. Ő az abszolút megbízható. Rajtuk 
kívül idén belép „Kobra” Zsuzsi, aki szeretne be-
lekóstolni az emeltebb színvonalú versenyzésbe, 
valamint a „nagy” versenyeken, két öreg, rutinos 
róka, akik már láttak hajót és megéltek ezt-azt  
a vízen. Egyikük jó barátom, „Job” Laci, a másik meg 

„Tivi”, akiket most szándékosan nem nevezek nevü-
kön, egyrészt mert nem beszéltem velük a cikkről, 
másrészt pedig, maradjon azért egy kis meglepetés  
a tarsolyomban. 

Vállalatod évek óta kiemelt támogatója a CMS-
Schuller kupának, miért fontos számotokra ez az 
együttműködés és hogyan értékeled ezt a már tra-
dicionálisnak tekinthető rendezvényt?
Győri Attila tanár úrral, az FVE vezetőjével évek 
óta nagyon jól tudunk együttműködni. Már akkor 
segítettem az egyesületet, amikor még egyedüli-

ként működött Fonyódon. A reklám, amit cserébe 
kapunk, jó dolog. Örömmel látom a Schulleres 
logót visszaköszönni a kikötőkben. Két további 
fontos eleme van a szponzorációnak: valljuk be, 
manapság nem lehet vitorlásversenyt rendezni tá-
mogatás nélkül, azaz a hagyomány és a nemesség 
kötelez. Végezetül pedig a cégem piacvezető a fes-
tőszerszám forgalmazók között. A hajókra pedig  
a bevonatokhoz szükség van ecsetre, hengerre, ra-
gasztószalagra, csiszolópapírra, takarófóliára. Ez 
pedig forgalom és üzlet is egyben. A verseny egyéb-
ként fonyódi és fonyódi hajósként szeretem, aho-
gyan szeretem a Kormoránok és a Port Lacaj ver-
senyeit is. Ha tehetem, minden fonyódi versenyen 
indulok. 

Tervezed-e részvételedet a Yardtstick Trophy 2010 
sorozaton? Miben látod te személyesen a YST sze-
repét, van-e esetlegesen elvárásod a szervezőkkel 
szemben?
Igen tervezem, ha nincsen egyéb kötelező elfoglalt-
ságom.  A sorozatot ugyanakkor jó ötletnek tartom. 
Legyen minél több verseny a nyugati medencében, 
régi vágyam. Ez most teljesülni látszik. Elvárás? 
Tisztességes rendezés, bíráskodás. Szeretném már 
egyszer megérni, hogy a zsűri hivatalból intézkedik 
egy nyilvánvaló hiba láttán.

www.fritzvitorla.hu

magyarországi képviselet
Elérhetőségeink:

e-mail: info@fritzvitorla.hu
Tel: +36 30 3927 308
Fax: +36 96 527 729

Egész évben versenyzői 
kedvezmények,rugalmas szállítás.

Használt vitorlák eladása-vétele,
bizományos értékesítése garanciával.

www.hasznaltvitorla.hu
info@hasznaltvitorla.hu
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Már jó ideje Magyarországon is egyre nagyobb 
azon hajósok tábora, akik „yachtélményre” vágyód-
nak, de nem akarnak vesződni a vitorlázás tudomá-
nyának elsajátításával csak szeretnének egy köny-
nyed mozdulattal behuppanni elegáns hajójukba 
és szelíd motorosként élvezni a Balatont.

A helyzet feloldhatatlannak látszana, de a technika 
fejlődése megteremtette a környezetbarát és gazda-
ságos megoldást.

Ennek is köszönhető, hogy Viszkei András csa-
ládi vállalkozásban belefogott nagyszabású terve 
megvalósításába. Magyar tervek alapján, magyar 
szakemberekkel, főképp magyaroknak épít ma-
gyar hajót. Nem is akármilyet, elektromotoros 
víziarisztokratát!

A hatméter hosszú piknikhajótól a tizenegy méte-
res háromkabinos duplafedélzetes luxus yachtig 
három különböző méretben gyártják a WIA 
elektromotoros hajókat, Germanische Lloyd CE 
certificate-tel, azaz nemzetközileg elismert minő-
ségben. Budapesttől Olaszországig számos kiállí-
táson megcsodálhatta ezeket a klasszikus vonal-
vezetésű úszótesteket a nagyközönség. A látvány 
magáért beszél, hisz egy ilyen monumentális, ám 
kecses hölgy ölébe könnyedén bárki beleképzeli 
magát és a kipróbálás után a szerelem is garantált.

Az elektrohajtás népszerűsítésére immár harmad-
szor, idén is megrendezésre kerül a Túra a Balaton 
Zöld Szalagjáért elnevezésű esemény, ahol minden 
elektormotorral rendelkező vizi jármű nevezhet.  
Az indulók között már tizenöt WIA típusú hajó 
lehet, melyeknek tulajdonosai olyan üzletemberek, 
akik választásuknál sajátjuk mellett a Balaton igé-
nyeit is figyelembe vették.

Műszaki jellemzők:

Teljes hossz: 7,9 m

Szélesség: 2 m

Tömeg: 1300 kg

Merülés: 0,5 m

Befogadó képesség: 8 személy (3 fekvőhely)

Motor: 48V, 12kW elektromotor

Akkumlátor: 1X8 db 6V sorbakötött 
akkumlátor + 1db 12V ha-
gyományos akkumlátor

Üzemórák száma: 1 feltöltéssel economy 
fokozatban: 6-14 óra (5-8 
km/h sebesség mellett)
gyors fokozatban: 1,6 
óra (12,5 km/h se-
besség mellett)

Írta: Wolf Dia | Fotó: BFYC

A környezettudatos, európai gondolkodásmód abba az irányba halad, hogy a tavakon, belvizeken minél in-
kább korlátozzák a belsőégésű motorok használatát és a hajók sebességét.  

Yachtélmény a Balatonon is



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 Jeanneau 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
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Mi indokolta a fonyódiak konzekvenciáját ebben  
a nagy port felvert ügyben?
Tessék nekem elhinni, hogy erősen vissza kellet fog-
nom az indulataimat, amikor olvastam a MVSZ-nek, 
a Magyar Köztársaság területén rendezett vitorlás 
versenyek rendezésének feltételei tárgyában közé-
tett határozatát (MVSZ elnökség 2/2009.10.27. sz. ha-
tározata). Hogy is kezdődik?

„1. A Magyar Köztársaság területén vitorlásverseny 
kizárólag abban az esetben rendezhető, ha szerepel 
az MVSZ tárgyévre kiadott hivatalos versenynaptá-
rában”

„3. Az MVSZ versenynaptárba történő felvétel felté-
tele a verseny rendezője és az MVSZ között az MVSZ 
által rendelkezésre bocsátott szövegminta segítsé-
gével kötendő szerződés mindkét fél által történő 
aláírása.”
Azóta ugyan született egy új határozat, de a lényeg 
nem változott. Lássuk hát pontról pontra röviden 
Az MVSZ - mely alanyi jogon közhasznú országos 
szakszövetség – vállalja, sportszolgáltatási díj el-
lenében, a verseny hivatalos MVSZ Versenynap-
tárban és a MVSZ honlapján történő feltüntetését. 
Ezt mind kapom a sportszolgáltatási díj fejében? 
Lehet, hogy rosszul látom, de az MVSZ alapsza-
bály (6/2 pontja) alapfeladatként említi: ”...megha-
tározni a sportág hazai versenynaptárát”. A követ-
kező vállalása az alanyi jogon közhasznú országos 
szakszövetségnek, hogy az MVSZ Általános Ver-

senyutasítás, az ISAF Versenyszabályok és MVSZ 
Versenyrendelkezések használatát engedélyezi. 
Remek! Már csak azt tessék nekem megmondani, 
hogy ezen szabályozások közül, például az ISAF sza-
bályok felett mikor s hogyan szerezte meg az MVSZ 
a tulajdonjogot? Elvégre áruba óhajtja bocsájtani. 
A soron következő áldás, amit ránk kíván zúdítani  
a szövetség, hogy a sportszolgáltatási díj ellenében 
ellenőrzi – előzetesen, szakmailag – a versenykiírá-
sainkat. Tessék elolvasni az alapszabály 6.§ 18. pont-
ját. A fenti kegy gyakorlását a MVSZ-nek kötelezett-
ségévé teszi a saját alapszabálya, sportszolgáltatási 
díj fizetése nélkül. A sportszolgáltatási díj fejében 
hajlandó a szövetség arra, hogy a szerződött klub 
versenykiírásait és versenyeredményeit az MVSZ 
honlapján és elektronikus leveleiben megjelenítse. 
Itt már bajban vannak az urak, mert 2 pontot is át 
kell tekinteniük saját alapszabályukból, mégpedig 
a 6.§ 7. pontját és a 6.§ 20. pontjait, melyek tartalmaz-
zák a sportág népszerűsítésének és a sajtó valamint 
egyéb hírközlő szervek tájékoztatásának kötelezett-
ségét. Tehát itt sem sportszolgáltatási díjas vállalás-
ról, hanem kötelezettség alaptalan jogdíjassá tételé-
ről van szó.
Jön a következő engedély a sportszolgáltatási díj el-
lenében, az MVSZ VIHAR online nevezési rendsze-
rének használhatósága. Megengedve magamnak 
némi túlzást – ami ebben az ügyben nem újdonság 

– ha nagyon összeszedjük magunkat, akkor kb. 2 óra 

Írta: Németh Ferenc | Fotó: Leiner András

A Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület volt talán az egyetlen, aki nem írt alá szerződést a Magyar Vitor-
lás Szövetséggel a versenyrendezések felügyeletére. A döntés okairól kérdeztük dr. Bíró Péter Gábort, a Fo-
nyódi Kormoránok elnökét.

Ugocsa 
non
coronat!
Interjú dr Bíró Péter Gáborral



alatt tudunk egy ilyen nevezési rendszert összefo-
cizni. Persze lehet, hogy csak mi vagyunk tele szá-
mítástechnikai zsenikkel. Mellesleg aki eddig igé-
nyelte, s most elesne tőle nem menne a Dunának.
Elérkeztünk egy sarkalatos ponthoz, az előnyszá-
mítási listákhoz. Az alanyi jogon közhasznú orszá-
gos szakszövetség engedélyezi az MVSZ által mű-
ködtetett YS és/vagy ORC előnyszámítási rendszer 
használatát. E sportág versenyrendszerének ki-
alakítása a MVSZ kötelezettsége. Kérem elolvasni  
az MVSZ alapszabálya 6.§ 2. pontját. A kedvencem, 
a szövetség vállalásai közül, hogy vállalják a ver-
senybírók és igény esetén versenyrendezők, fel-
mérők közvetítését. Talán az lenne a természetes, 
ha a rendezők s felmérők listája nyilvános lenne 
s arra a szövetség gyakran fel is hívná az egyesü-
letek figyelmét. Lehet, hogy ez most is így van? 
Akkor mit is jelent ez a közvetítés? Vagy időköz-
ben szamizdat lett a lista? Akkor meg tudjanak róla 
az urak, hogy annak tartalmát sem terjeszteni sem 
titkolni nem így érdemes. Vannak emlékeim. Pén-
zért tárgyalják az ügyeinket, ironikusan Pelikán 
József jut eszembe és az a mondata, hogy „na de 
Virág elvtárs, ez már az ítélet.”

A „kiáltvány” szerint, a szövetség vállalja a Verseny-
bíróság által hozott döntések elleni fellebbezések 
tárgyalását. Még egy baklövés! Hiszen az alapsza-
bályban a szövetség alapfeladatai között olvasha-
tóak a 6.§ 7. és 11. pontjai alatt, mint alapfeladat. Itt 
ismét egy kötelezettségből akarunk árut készíteni.
Az igazán nesze semmi fogd meg jól, a verseny-

nyel kapcsolatos dokumentumok archiválása. Az 
egyesületek dokumentációja gyakran hiányos, 
ez tény. Ha egy egyesület ad magára s fontosnak 
tartja versenyeit, akkor azok eredményeiről archí-
vumot készít. Amennyiben az MVSZ ezt közpon-
tosítani akarja, akkor legfeljebb kérheti, s megkö-
szönheti ezeket az adatokat. Parádésan oldotta 
meg a szövetség az eszközhasznosítás marketing 
feladatait azzal, hogy a sportszolgáltatási díjat 
azért is fizetni kéne, mivel igény esetén, előzetes 
szerződéskötés alapján az MVSZ tulajdonában 
lévő eszközpark elemeit bérbe vehetjük! Köszön-
jük szépen! Itt megint egy elérhetőségi listáért kell 
alázatosan térgyepülni? Eddig nem adott bérbe 
az MVSZ semmit? Vagy ha igen, akkor eddig köz-
vetítői jutaléktól mentesen mostantól meg azzal 
terhelten? Tisztességes szakszövetségi közvetítés 
az, hogy egy szolgáltatást eladásra kínál úgy, hogy  
a közvetítést kötelezővé s fizetendővé teszi?

Tehát Ugocsa non coronat?
Fentiekből jól látható, hogy az említett s bosz-
szankodásunkat kiváltó határozat egy átgondo-
latlan fércmunka. Bármely ügyvédbojtár percek 
alatt ízeire szedi, hiszen kilóg a lóláb, ez egy szö-
vetségen belül kiróni kívánt adó, egy büntetés 
minden vitorlázónak azért, mert a szövetség el-
veszítette szponzorainak jelentős részét az eddigi 
töketlenkedéseivel. Szomorú, hogy ez a szövetség 
ma már annyira faragatlan, hogy a „kérem szé-

III. Graphisoft  
Építész Regatta

2010. június 5-6. 
Balatonlelle, BLYC

Bővebb információ: www.meszorg.hu/epiteszregatta
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pen” helyett a „majd én megmondom neked, hogy 
mi a kötelező”-t erőlteti. Ez hiba. Az átvágás nagyobb 
s erkölcsi mélyrepülésében még szégyenteljesebb, 
mint a fent említettek. Miért is? Azért, mert mindezt, 
a remélt, az utánpótlás- és élsport támogatására ki-
zsarolt hozadékot, ezt a nemes célra fordítandóként 
beszedett pénzt Harry Potter láthatatlanná tevő kön-
töse alá akarják a srácok beszuszakolni! Ne tessék 
nekem azzal jönni, hogy külön számlára tesszük, 
külön könyveljük, meg jó fiúk leszünk. Itt volt a le-
hetőség: a költségvetési terv elkészítése. Látta valaki 
e különadóból származó várható bevételt bárhol is 
a tervben s pláne annak utánpótlásra fordítandó ösz-
szegek oszlopában?
Sporttársaim! Számtalan egyesület „bevette” azt 
az ígérvényt, hogy ez az összeg kizárólag az után-
pótlás nevelés, ill. az élsport céljaira fordíttatik, s ők 
most csalatkozhatnak, hiszen már a tervszámokban 
sem szerepel még a becsült összeg sem! Bizonyára 
felvetődik majd a kérdés, hogy miért nem boncol-
gatom a kérdéses szerződés, rendezőkre vonatkozó 
kötelezettségeit. Pedig egyszerű, ha a szolgáltatói vál-
lalás oldalán (lásd: MVSZ) a 0 (nulla) szám szerepel, 
akkor a rendezői oldal vállalásainak sem kell ennél 

nagyobbnak lennie Fontosnak tartom közölni, hogy 
a kérdéses MVSZ határozat miatt a Fonyódi Kormorá-
nok Vitorlás Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott s 
azon a szerződés megkötését tagságunk elutasította. 
Tehát Ugocsa non coronat!

Lehet szakmailag kifogástalan és népszerű versenyt 
rendezni az MVSZ partnersége nélkül?
Igen! Az MVSZ nélkülözhetetlenségébe vetett hit 
okozott már annyi kárt a vitorlázóknak, hogy abból 
éveken át daruzhatnának, de szerintem az algagátlás 
is beleférne. Komolyabbra fordítva, ha a Szövetség 
megtenné azt a szívességet, hogy átgondolja, miért- s 
kikért van, feledné az átkos múltat s botrányos hírű 
gazdasági összefonódások is a homályba veszné-
nek, akkor ez a kérdés meg sem fogalmazódott volna. 
Gondolkodjunk csak! Ki a fene állíthatja, hogy a 2009 
évi nagyhajós bajnokság kifogástalan volt? Bizonyára 
a Balatonfüredtől való távolság az oka, hogy minden 
fonyódi keserű szájízzel érkezett haza!? Biztosra ve-
hetitek, nem az bántotta őket, hogy nem láthatták 
személyesen Straubot vagy Wossalát. Remek vitor-
lázók mondták el itthon (Fonyód), hogy oda többet 
nem megyünk, mert gagyi az egész, s nem fair!
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Hogyan jött az ötlet, hogy internetes újságíró leszel?
Korábbi tevékenységeim során, hol vitorlázással, hol 
számítástechnikával foglalkoztam. Azt hiszem ez volt 
a kettő kézenfekvő hozadéka. Aztán amikor felszaba-
dították a domain neveket és magánszemély is vásá-
rolhatott, akkor megvettem a sailing.hu-t. 

Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 10 évből?
A legbüszkébb tulajdonképpen arra, hogy az eltelt 
időszakban talpon maradtunk, míg megannyi pró-
bálkozás halt el. Arra, hogy nyolc évvel megelőztünk 
az interneten bárkit, aki itthon ebben a témában ol-
dalt csinált volna. És arra is, hogy – és ez főleg a kez-
detekben volt igaz – csináltunk olyan dolgokat is, 
ami soha nem térült meg, mégis anélkül szegényebb 
lenne a sailing.hu és az olvasók is. Jó belegondolni, 
hogy ha leírok valamit, azt naponta 1200-1500 ember 
olvassa.

Hogyan látod a vitorlázás és a média kapcsolatát?
Nehéz ügynek tartom. Egyrészt ez a sport nem egy-
könnyen érthető, sokszor nem is túl izgalmas a külső 
szemlélő számára. Ez globálisan igaz, ugyanakkor itt-
hon még súlyosbítja a helyzetet, hogy a sportági szak-
szövetség csak most kezdi felismerni a média erejét 
és csak most tanulja ezt a szakmát. A vitorlás sajtó leg-
nagyobb problémájának azt tartom, hogy nehezen 
képes megszólítani a vitorlázással csak érintőlegesen 
foglalkozókat a kemény réteg mellett. 

Mivel foglalkozol a főszerkesztői teendőiden kívül? 
A vitorlázás berkein belül sok minden foglalkoztat. Öt 

éve megtaláltam magamnak az új szenvedélyt, a rá-
dió-távirányítású modellvitorlázást. Az akkor éppen 
halálán lévő sportot sikerült öt év alatt feléleszteni és 
egy kicsit talán tovább gondolni. Tavaly VB-t tudtunk 
Lellén rendezni, idén EB lesz októberben szintén a 
BLYC-ben. Akkor érezném sikeresnek ezeket a dol-
gokat igazán, ha sikerülne felnőtt érmet szerezni egy 
világversenyen. Itt elsősorban nem magamra gondo-
lok, hanem arra a néhány tehetséges emberre, akik 
bőven megérdemelnék ezt, de az eddigi tevékeny-
ségük a sportágban inkább kísérletezés jellegű volt, 
mintsem tudatos felkészülés. A vitorlázásban pedig 
a versenyrendezés kihívásai jobban foglalkoztatnak, 
mint a fizikai versenyzés, de hogy ezzel merre fogok 
a jövőben haladni az még homályos.

Mit szólsz a Yardstick Trophy-hoz?
Úgy gondolom, hogy a yardstick osztályok bajnoksá-
gait talán nem a jelenleg honos egy hét és pályaver-
seny rendszerben kéne bonyolítani, hanem túrafuta-
mokkal megspékelve, úgy mint a jelenleg megalakult 
Yardstick Trophyn. Úgy érzem, a YS osztályoknál 
a technika sokkal nagyobb szerepet játszik, mint a 
One Design osztályokban. Ezért tartom igen jó kez-
deményezésnek a YST-t, mert közelebb visz az álta-
lam elképzelt YS versenyzéshez és szórakoztatóbb 
sporotlást enged a mezőny kevésbé képzett részének 
is, mint egy szigorúan vett pályaverseny. Valamint 
több lehetőséget ad a különböző időjárási viszonyok-
ban történő megmérettetésre. És az sem elhanyagol-
ható szempont, hogy egy ilyen sorozat talán köny-
nyebben megfogalmazható a média részére is.

2000. április 1-jén üde színfolttal gyarapodott az akkor már javában éledező hazai internet, útjára indult 
a sailing.hu, amely az elmúlt tíz esztendő során a hazai vitorlás élet megkerülhetetlen szereplőjévé, a 
sportág iránt érdeklődök elsőszámú webes kikötőjévé vált. 

Írta: Jánosi Péter | Fotó: Compass archív

10 éves lett 
a sailing.hu!

Interjú Beliczay Péterrel
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Egy kedves, hangulatos erdei panzióban kínálunk szál-
láshelyet, üdülési lehetőséget egész évben, mely a Börz-
söny 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 ked-
veltté, hanem konferenciák, tréningek és egyéb zártkörű 
rendezvények színvonalas lebonyolítására is ideális.

Várjuk Önöket!

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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