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Bízzon
		a

jövőben!

1991 óta társaságunk tevékenységi köre a piac és ügyfeleink változó igényeinek
megfelelően folyamatosan bővült, mára a magyarországi létesítménygazdálkodási, valamint a biztonsági piacnak is meghatározó szereplőjévé váltunk.
Szolgáltatásainkat országos hálózatunkon keresztül biztosítjuk, az ország több mint
168 városában nyújtunk facility management szolgáltatást.

A future fm üzletágai
future fm – létesítményekkel kapcsolatos valamennyi működtetési – fenntartási
feladat, szolgáltatás koordinálása, elvégzése, valamint közreműködés a tervezési és
kivitelezési szakaszban.

future garden – kertészeti üzletágunk
kültéri zöld- és épített felületek kezelését
végzi, park- és kertépítési-, tervezési-, valamint beltéri növénygondozási feladatokat
lát el.

future operate – műszaki üzemeltetés
szolgáltatásunk kiterjed megbízóink létesítményeinek általános működtetési-, fenntartási-, karbantartási-, javítási- és szerelési
munkálataira, továbbá az egyedi műszaki
kivitelezésre is.

future catering – étkeztetés üzletágunk
üzemi étkeztetésre, közétkeztetésre,
rendezvények vendéglátásának lebonyolítására, hidegkonyhai ételek készítésére,
büféüzemeltetésre szakosodott.

future clean – takarítási feladatokat
végzünk magas színvonalon, modern
gépekkel, kiváló tisztítószerekkel, képzett
munkaerővel rendszeres ellenőrzés mellett. A legmagasabb igényeket is kielégítő
takarítási szolgáltatást biztosítunk jelenleg,
több mint másfélmillió négyzetméteren.
future security – biztonsági szolgáltatásainkat leányvállalatunkon, a Future Security Zrt.-n keresztül végezzük nagy szakmai
tapasztalattal, speciális felszerelésekkel, és
szaktudással rendelkező szakemberekkel.
Az üzletág szolgáltatási közé tartozik az
őrzés-védelem, elektronikai és mechanikai
biztonságtechnika, továbbá tanácsadás,
oktatás, kockázatanalízis.

future fleet – gépjárműflotta kezelés üzletágunk keretein belül vállaljuk ügyfeleink
járműparkjának teljes körű üzemeltetését,
meglévő járműparkjának megvásárlását
és bérletbe/lízingbe adását, illetőleg új
gépjárművek beszerzését és a járműpark
naprakész üzemképes állapotának biztosítását.
future archive – iratkezelés és –tárolás
üzletágunk partnereink adminisztrációval
összefüggő munkájának szervezésével, cégarchívumok kezelésével valamint iratrendezési feladatok elvégzésével foglalkozik.

Értékeink
•
•
•
•

egy kézből kapott szolgáltatás csomag, egy állandó kapcsolattartó,
nyitott, átlátható, ellenőrizhető tevékenység,
gyors lépések az esetlegesen felmerülő igények, problémák megoldására,
rugalmasan viszonyulunk a változásokhoz, szem előtt tartva partnereink érdekeit

Minősítések, szakmai kapcsolatok
A minőség, környezet és egészségvédelem iránti elkötelezettségünknek megfelelően MSZ EN
ISO 9001:2009 minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ
EN ISO 14001:2005, illetve munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerekre vonatkozó MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabvány szerinti integrált minőségirányítási, környezetközpontú irányítási és egészségvédelmi rendszert működtetünk a létesítményüzemeltetés, létesítménygazdálkodás, épület-, létesítménytakarítás, étkeztetés, kertészet,
gépjárműflotta-, és iratkezelés területén. Továbbá sikeresen pályáztunk a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági beruházási Hivatala „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatának
megszerzésére.
A legújabb szakmai elvek megismerése és felhasználása érdekében tagjai vagyunk az alábbi
szakmai szervezeteknek:
IFMA (Internatonal Facility Management Association)
EuroFM (European Facility Management Network)
HUFMA (Hungarian Facility Management Association)
MLGSZ (Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség)
MATISZ (Magyar Tisztítás-technolóiai Szövetség)
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Cégcsoportunkról bővebb információt talál a www.future-fm.hu honlapunkon. Kérdéseit, észrevételeit örömmel fogadjuk a mail@future-fm.hu e-mail címen.

Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Telefon: 468-4080 Fax: 468-4088
E-mail: mail@future-fm.hu
Weboldal: www.future-fm.hu

A future-fm a Yardstick Trophy 2011-es szezonjának kiemelt támogatója

Beköszöntő
2009 nyarán – még a BL Apartments & Yachtclub (BLYC) fénykorában - felmerült bennünk, hogy a Lellei Vitorlás Egylet (LVE) vitorlás rendezvényeit
valamilyen formában versenysorozatként is értékelhetnénk, hiszen a BLYC
nem vitathatóan a Balaton nyugati medencéjének vitorlás központjává nőtte
ki magát.
Végül arra jutottunk, hogy igazi rangot még több tradicionális verseny integrálásával adhatnánk a versenysorozatnak, egyben a Somogy Megyei Vitorlás
Szövetség (SMVSZ) kereteiben a jelentősebb klubok részvételére is számíthatnánk.
Az SMVSZ őszi közgyűlésén bemutattuk az ötletünket és azonnal partnerekre találtunk a tagság körében – megalapítottuk a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozatot (YST) .
Sokat gondolkodtunk azon, hogyan fogalmazhatjuk meg a YST filozófiát,
milyen elvárásokat támaszthatunk versenyrendező partnereink felé a sorozat
sikerének érdekében.
A Balatonfüred központú magyar vitorlásélet egyértelműen igényeli a nyugati medencének a szerveződését, amatőr vitorlázóink közül sokan csak
a Kékszalag tókerülő verseny alkalmával kelnek át a „csövön”. Nem kérdéses,
hogy a Balaton nyugati felében is élénk vitorlásélet folyik , találunk 10-15 éve
rendszeresen megrendezésre kerülő rangos eseményeket is. Ezeknek a versenyeknek megvan a saját résztvevő tábora, amely évről-évre növekszik és
a szponzorok is elégedettek a szervezéssel. Kivétel nélkül magas színvonalon
megrendezett versenyekről beszélhetünk, hangsúlyosan a vitorlázás van a középpontban, nem a hangos parti majális-érzés. Ebben a rendezők Lellei Vitorlás Egylet, Fonyódi Kormoránok VE, TVSK, Fonyódi Vitorlás Egyesület
és a Spartacus Vitorlás Egylet valamennyien egyet értettek, és elveiket összeegyeztethetőnek tartották.
A YST kupasorozat másik célkitűzése, hogy bebizonyítsa, törekedhetünk –
ha nehezebben is – az előnyszámrendszerben történő versenyzés minőségére,
mind a versenyzés, mind a kiegészítő rendezvények területén – nem összekeverve az egyéb szakmai regatták más célcsoportra épülő marketing jellegű
rendezvényeivel. A rendező egyesületek képviselőivel megállapodtunk arról
is, hogy kizárólag érvényes hajólevéllel rendelkező vitorlások nevezhetnek,
továbbá csak felmért hajók érvényes YS-számmal kerülnek értékelésre a YST
sorozatban.
YST 2010-ben kilenc versennyel bizonyította a kezdeményezés létjogosultságát, sorozatunk a teljes vitorlásszezonban májustól-novemberig biztosí-
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Minden jog fenntartva!
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Beköszöntő
rozat rendszerű „vetélkedőbe”. Jellemzően - egy két kivétellel - a versenyhétvége egyik napján vannak a versenyek melyek között pálya és túrafutamok egyaránt megtalálhatóak.
A YST célkitűzése, hogy az általánosságban mostohán kezelt
előnyszámrendszerű versenyzést rangosabb szintre emelje,
színvonalas, sportértékkel bíró regattákat szervezzen a teljes
vitorlásszezonon átívelő rendszerbe. Továbbra sem elsődlegesen preferált cél, hogy a résztvevőket a parton kápráztassák
el a szervezők, sokkal inkább a versenyek vitorlás sportértékének dominanciája kell érvényesüljön az egyes futamokon.
A versengés május 14-én, Fonyódon indul a Kormorán Évadnyitóval, mely idén egyben a Harmat Kupa is. Az utolsó verseny november 5-én lesz Balatonkenesén. Dicséretes, hogy
idén már öt Bahart kikötő is szerepel a YST állomások között.

totta az előnyszámrendszerben értékelt hajóosztályok számára
a ranglista rendszerű versenyzési lehetőséget. A kupasorozaton
részt vett automatikusan minden olyan egység, amely a sorozat legalább egy versenyére érvényes nevezést adott le. A teljes YST sorozaton összesen 258 különböző egység szerepelt,
amely rendkívül jó részvételi arányt mutatott az első évben!
Minden versenyről a Compass magazin tudósított, a rendezők
által biztosított média-motorosról Leiner András által készített fotósorozatok mindenki számára elérhetőek voltak
A nagyhajós kupasorozat második évében még szélesebb ös�szefogást sikerült megvalósítani, Szigligettől Keneséig 9 településen szervezett 13 regatta alkotja a versenysorozatot.
A kilenc versenyszervező klub között ott van a két legeredményesebb a BYC és a Spari valamint a legnagyobb a TVSK
is. A keleti medence, emblematikus személyeket felvonultató
sportbázisa, a KMP VSE is csatlakozott a YST sorozathoz,
mégpedig a népszerű és komoly hagyományokkal rendelkező Alkotmány-TIGRES Kupával, melyet a Tabu Kupával
együtt rendeznek az augusztusi nemzeti ünnepen. Komoly
diplomáciai sikere a YST-nek, hogy az MVSZ versenyrendszerét bojkottáló Fonyódi Kormoránok ebben a rendszerben
két versenyhez adják a nevüket és aktívan közreműködnek
az SMVSZ munkájában. Az LVE Lellén, Bogláron és Kenesén a BFYC-ben rendez YST fordulót, a Szigligeti Vitorlás Egyesület az Aqua Kupával csatlakozott a sorozathoz.
Pomucz Tamásék a Siófoki Évadzárót integrálták a kupasorozat versenyei közé, a Fonyódi Vitorlás Egyesület a második
fordulót rendezi Joker-Termoplusz Kupa néven.

Tavaly, a sorozat első évében közel 250 hajó kapitánya döntött úgy, hogy részt vesz a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozaton. Az idén bevezetett változások és a versenysorozat bővítése folytán ez a szám akár meg is duplázódhat. A 13
versenyből, a résztvevők legjobb 8 versenyeredményét értékelik a kupasorozatban. Változik a bónuszpont rendszer is, már
a második versenytől jár pluszpont, így egy szorgalmas résztvevő, aki minden versenyen részt vesz, akár ezzel annyi pontot gyűjthet, mintha a 13-ból egy versenyt nyert volna az osztályában. Az 1-6 helyezetteknek járó eredményességi pontok
rendszere nem változik. Adott versenyen elérhető pontok
száma, a helyezés szerinti pontszámból, az indulásért járó
alappontból és a szorgalom (bónuszpont) illetve a jó teljesítmény (eredményességi pont) következtében járó pontokból
áll. A kupasorozat éves díjazása sem változik, minden osztály
első hat helyezettje részesül elismerésben.
Az SMVSZ, a kupasorozattal szeretné erősíteni a vitorlás klubok összefogását, a klubregatták rendszerét és ezek által a vitorlás tömegsportot.
Sajnos folyamatosan, évről évre veszít a népszerűségéből
a yardstick osztályok számára rendezett nagyhajós bajnokság.
Talán egy széles összefogás mellett létrejött, folyamatos versenyzési lehetőséget biztosító, pálya és túraversenyeket magába foglaló versenyrendszer megfelelő és népszerű alternatívát biztosít a yardstick vitorlázók számára. Persze ezt majd
az idő dönti el!
Jó szelet és sikeres részvételt kívánunk minden sporttársunknak!
Temesfői Zénó
YST Főszervező

A YST erőssége, hogy többségében 10-15 éves tradicionális
és már önállóan is népszerű regattákat szervezett kupasowww.compassmagazin.hu
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Az elmúlt szezonban volt szerencsém több ilyen rendezvényen részt venni, és jó volt tapasztalni az egyre jobban fejlődő
rendezést, a résztvevők felkészültségét.
Mindannyian szomorúan vettük tudomásul a BLYC kikötő
bezárását, amely komoly bázist jelentett a versenysorozat
megrendezésében.

Egy Nauticos szemével és némi Sopizmussal…
Kiváló kezdeményezésnek lehettünk tanúi és részesei, a 2010ben útjára indított Yardstick Trophy versenysorozat kapcsán.
A szervezők jó érzékkel találtak meg egy lefedetlen területet
a vitorlás versenysportban, ez pedig a „club-racer” kategória. Nagyon sok vitorlázó van a Balatonon, akik különböző
okok miatt nem tudják felvállalni az MVSZ, illetve a verseny
klubok által rendezett regattákat, de emellett mégis megvan
az igény a megmérettetésre, a versenyzésre, a jó hangulatú baráti küzdelmekre.
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De minden rossszban van valami jó. A Somogy Megyei Vitorlás Szövetség a hátrányból előnyt kovácsolt. A versenyt kibővítette új helyszínekkel, új időpontokkal,a keleti medencét
is bevonva, ezáltal a Balaton minden régiójában elérhetők
a Yardstick Trophy események. Bátorítok mindenkit, aki még
nem próbálta a versenyzésnek ezt a lazább, klub jellegű formációját, az tegye meg,nem fog csalódni!
A Nautic 330 osztály valamennyi tagjának javaslom YST
részvételt, mert a túra rendszerű versenysorozatban előkelő
helyezéseket érhetnek el jó eredményeikkel. A szorgalmas
résztvevőket a YST bónuszpontokkal jutalmazza, amelyekért
érdemes lehet néha átkelni a csövön!
Jó szelet!,
Sopi

www.compassmagazin.hu

Yardstick Trophy 2010 díjazottai és statisztikák

Yardstick I. osztály
1. Lábad-X (Fonyód) 95 pont
2. Anna (Balatonlelle) 81 pont
3. Amphitrite (Révfülöp) 73 pont
4. Hakuna Matata (Balatonlelle) 71 pont
5. Irokéz (Ábrahámhegy) 71 pont
6. Sleepwalker (Balatonlelle) 67 pont
Yardstick II. osztály
1. Vivace (Fonyód) 159 pont
2. Imi Jé (Balatonlelle) 145 pont
3. Marlin (Fonyód) 107 pont
4. St. Elmo (Balatonlelle) 91 pont
5. Tatus (Fonyód) 91 pont
6. Mackó (Fonyód) 76 pont
Yardstick III. osztály
1. Birdie (Balatonföldvár) 129 pont
2. Dudu (Balatonlelle) 77 pont
3. www.lelleiszel.hu (Balatonlelle) 74 pont
4. Viktória (Balatonlelle) 71 pont
5. Pulu (Balatonboglár) 60 pont
6. Catullus Maximus (Badacsony) 59 pont

A YST 2010 versenysorozaton 246 különböző hajó indult, Ys
I. osztályban 76, Ys II. osztályban 99, és Ys III. osztályban
71 hajó vett részt. Három fonyódi klub a TVSK-Port Lacaj,
a Fonyódi Kormoránok és a Fonyódi Vitorlás Egyesület egységei voltak a legeredményesebbek, de jó eredményeket értek
el a Lellei Vitorlás Egylet versenyzői is. A fonyódi Vivace és
a lellei Anna szinte minden versenyen részt vett, de a földvári
Birdie is a legszorgalmasabb versenyre járók közé tartozik. A
YST 2010 komoly hajóparkot vonultatott fel, a Ys I. osztály
díjazottai között két 70-es cirkáló, X-35-ös, Nautic 370 Run,
és Scholtz 22-es típusok találhatóak. A Ys II. osztályt az osztályhajók uralták, Reginák, J24-es és 25-ös jollék. A Ys IIIban sokszínű kép alakult a hajótípusok terén, B25-ös, Etap,
Dehler, Maxi és a lengyel hajóipar svertes csodái küzdöttek
a gyözelemért.

Kövess minket Facebook-on!
www.yardsticktrophy.hu/facebook

magyarországi képviselet
Egész évben versenyzői
kedvezmények,rugalmas szállítás.

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

www.fritzvitorla.hu

Használt vitorlák eladása-vétele,
bizományos értékesítése garanciával.

info@hasznaltvitorla.hu

www.hasznaltvitorla.hu

A győztesek
		lakomáját biztosítjuk
Forrás: Anno Taverna

Történelmi léptékkel mérve nem nagy idő 10 év, ám a balatonszárszói Anno Taverna Étterem történetében mérföldkő.A
minőségi vendéglátás tóparti szentélye méltó módon fogadta vendégeit a jeles jubileum apropóján.
A tulajdonos, Szekér Gábor és felesége szinte a vendéglő megnyitásának első percétől alakítja, csiszolja nagy szakmai odaadással ezt a családias hangulatú vendégfogadó bázist. Mert a
vendéglátást egyszerre tekintik szép hivatásnak és a szakmai
kiteljesedés méltó terepének
- Már az első lépéseinknél, alig valamivel a megnyitás után
kikristályosodott számunkra, hogy nem szezonális vendéglőként működtetjük az Anno Tavernát, hanem egész évre szólóan – utal vissza a kezdetekre ambiciózus vendéglős barátunk.
– Minden évben hozzátettünk valamit az alapokhoz, mert
ebben a szakmában nem lehet megállni, a megszerzett babérokon elégedetten üldögélni. Folyamatosan kerestük étlapunk karakterét, jellegzetességét és az évek múlásával – nagy
örömünkre – kialakult egy olyan törzsvendég bázis, amelyre
nemcsak a jelent, de a jövőnket is alapozhatjuk.
Igen, Szekér Gábor az Anno Taverna hirtelen elröppenő 10
évének megünneplését csakis úgy képzelhette el őszintén,
szívből fakadóan, hogy örömét megosztja a már említett
törzsvendég körével. Úgy döntött, hogy 2011. februárjában
5 napon át minden étlapon szereplő ételét és italát 50 százalékos kedvezménnyel teszi kedves vendégei elé. Mondanunk
sem kell, hogy a siker nem maradt el, a jeles napokon csordultig megtelt az Anno Taverna és láss csodát: a hűséges partnerek újabb érdeklődőket is hoztak, akik mára már az Anno
Taverna barátaivá váltak.
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Persze csupán ünneplésből nem élne meg Szekér Gábor és
szinte a kezdetektől jól összeszokott szakmai csapata. A 10 év
során – pincértől a szakácsig – egyéniségek, karakterek öregbítik mindennapi munkájukkal a családi vállalkozás s vele az
étterem hírnevét.
Szekér Gábor készül az új szezonra, - bár számára az őszi és
tavaszi hónapok sem jelentenek pihenést – nevezetesen a tizenegyedikre. Az idő és az Anno Taverna történetének kereke
tovább forog…

Anno Taverna:
8624 Balatonszárszó, Szóládi út 1.
Telefon: 06 84 362 740 | Fax: 06 84 363 736
E-mail: annotaverna@freestart.hu
Webcím: http://www.friweb.hu/annotaverna/
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ACO Comfort és Exclusive
Zuhanyfolyókák
• Az épített zuhanykabin tökéletes
vízelvezető rendszerei (műszaki és
design oldalról nézve is)
• Akadálymentes felület kialakítására
alkalmasak (burkolattal egy szintbe
vannak elhelyezve)
• A burkolatot elég egy irányba
lejtetni
• Könnyű beépíteni, könnyű tisztán
tartani (rendkívül higiénikus)
• Új építésnél és felújítás során is
tökéletes megoldást kínálnak
• Beépíthetőek zuhanyajtó elé, vagy
a falhoz is
• Egyedi méretben is kaphatóak

Termékjellemzők:
• Maratott rozsdamentes
acéltest (AISI 304)
• Fényesített/elektropolírozott
felszín
• Kétféle termékcsalád
(Comfort, Exclusive)
• Négyféle beépítési magasság
• Szigetelőgalléros változat
• Rozsdamentes design rácsok
és színes, mintás
• biztonsági üveg járólapok
• Világítással is kombinálható

ACO Magyarország
Építőelemeket Forgalmazó Bt.

1106 Budapest
Jászberényi út 38-72.
Tel.: +(36-1)-260-9882
Fax: +(36-1)-260-7052
E-mail: acohu@aco.hu
www.aco.hu
www.zuhanytalcanelkul.hu

www.zuhanytalcanelkul.hu

Miért Yardstick Trophy?
Írta: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

A Trophy díjat, trófeát jelent, a latin trophaeum szóból származik a kifejezés. Franciaországban 1513-ban használták
a Trophy-t sporttal kapcsolatban először, Angliában 1550-től.
Az egyik leghíresebb és minden valószínűség szerint az egyik
legősibb, máig fennmaradt Trophy, az „Isle of Man Tourist
Trophy” melyet 1907 óta rendeznek meg az Ír tengeren fekvő
Man szigeten. Az utcai motorverseny 2007-ben ünnepelte
100 éves évfordulóját és a mai napig nagy népszerűségnek örvend. Amerikában a kifejezést, a sport, a sportversenyek világában 1935-től kezdték alkalmazni a World Trade center helyén álló Manhetteni Belvárosi Atlétikai Klub jóvoltából. Az
új világban, a Trophy elnevezést az amerikai futball vezette
be a köztudatba, ahol a mai napig az év legjobb egyetemi játékosa kapja a Heisman Trophy emlékdíjat. A vitorlázás területén az Amerika Kupája kapcsán használták a Trophy
kifejezést. Leghíresebb példa a Louis Vuitton Trophy, de tulajdonképpen korábban nem volt jellemző a szeles sportok
körében a Trophy név használata.

egyre több klubot a szervezésbe. Elképzelhető, hogy néhány
éven belül a YST is olyan fogalommá válik alsó és felső Balatonon egyaránt, amely méltó társa lehet az ODT sorozatnak.

Magyarországon is a technikai sportok világában jelent
meg először a Trophy mint versenyt vagy versenysorozatot
jelző kifejezés. A balatoni vitorlázás vonatkozásában elsőként a one design osztályok versenysorozatának elnevezéséhez kapcsolták, ekkor jött létre a One Design Trophy, az OD
hajók 4-5 versenyből álló, évenként megrendezett sorozata.
Az ODT sorozatnak nem csak a minőségi versenysport adja
meg a rangját, az utóbbi években bevezetett egyedi, művészi igényességgel megalkotott díjak is öregbítik hírnevét.
A Yardstick Trophy elnevezés kézenfekvő volt amikor a nagyhajós versenyvitorlázás egy másik műfajának az előnyszámrendszerű versenyzésnek szánt kupasorozat létrejött. Tavaly
9, idén már 13 verseny alkotja a YST kupasorozatot, bevonva
10
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Emigrációban
Írta: dr. Bodnár Imre | Fotó: Leiner András

A Lellei Vitorlás Egylet idén három és fél regattával vesz részt a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozatban. A Harmat
Kupát „bérbe adtuk” Fonyódra, összeházasítottuk a Kormorán Évadnyitóval és ezért ezt csak amolyan fél versenynek tekintjük LVE szempontból.
Bábáskodunk egy sikerre ítélt verseny létrejötténél, Lellén
lesz – persze nem a BL-ben – a Sekli Kupa, a helyi étterem
által támogatott verseny. A támogató, aki több LVE alapító
tagnak korábban klubtársa is volt, aktív közreműködője
a versenyszervezésnek. A régi lellei kikötőben vannak hagyományai a klubregattáknak, bár az utóbbi évek böjtösek voltak
ebben a tekintetben, most változhat a helyzet.
Az International & Schuller Kupa – Karsai Lajos Emlékverseny visszaköltözik Balatonboglárra ahol hosszú éveket töltött mielőtt Balatonlellén landolt volna. A verseny az LVE és
a két főtámogató közös produkciója lesz.
A Dér Kupa extrém időpontja miatt egészen a Balaton túlsó
végéig kellett mennünk, hogy megfelelő kikötőt találjuk
a novemberi versenynek, így esett a választás a balatonkenesei (BFYC) helyszínre. Ez a regatta zárja a YST sorozatot és itt
lehet hozzájutni minden nevezőnek a Szélképek 2011 című
kiadványhoz.
Míg korábban kétszer ennyi verseny rendezése sem okozott
nehézséget, most megnyugvással fogunk visszatekinteni
a 2011-es szezonra, ha sikerül az elképzeléseknek megfelelően
teljesíteni a kitűzött célokat. Ma nem tudom megmondani,
hogy valaha visszaköltözünk e korábbi telephelyünkre a BL
Apartments & Yachtclubba és azt sem, hogy a viszonylag
nagyra duzzadt tagságot mennyire tudjuk majd összetartani
a jövőben. Ami biztos, hogy új időszak kezdődött az LVE
12

életében, ami a vezetőség számára is új kihívásokat jelent,
nehezebb lesz az egyesületi csapatok összetartása, a különböző helyszíneken rendezett versenyek szervezése. Sajnos
a gyerektáborokkal elindított utánpótlás programunk folytatására a Balatonon nincs lehetőségünk mivel a Balatoni
Hajózási Zrt. vezetése ettől határozottan elzárkózott, számunkra érthetetlen indokokat felvonultatva. Valószínű, hogy
az Optimistekből és Kalózokból álló oktatóhajó flottánk
egy része Orfűn várja a gyerekeket, a nagyobb hajók a parton pihennek idén. Mindezek ellenére kiemelt célkitűzés
számunkra, hogy a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat idén, még a tavalyinál is sikeresebb és népszerűbb legyen,
ezért megteszünk minden tőlünk telhetőt.
Klubtagjaink legnagyobb számban a balatonszemesi kikötőbe költöztek és vannak olyan LVE tagok akik korábban is
itt tartották a hajóikat, ezért most a szemesi kikötőt tekintem
az LVE központjának azzal, hogy a Boglárra, Fonyódra, Fűzfőre, Kenesére, Aligára, Füredre, Siófokra vagy Tihanyba költözött tagokkal is igyekszünk szoros kapcsolatban maradni.

Mikor és hol találkozunk:
2011.06.25. | Balatonlelle | Sekli Kupa
2011.07.23. | Balatonboglár | International - Schuller Kupa
2011.11.05. | Balatonkenese | Dér Kupa

www.compassmagazin.hu

Orvos-Gyógyszerész
Kupa

Kormorán Saga
Írta: dr. Bíró Péter Gábor | Fotó: Leiner András

A 2007. decemberében alakult Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület az elmúlt három évben látványosan fejlődött, immáron
156 tagot számlál. Egyesületünk a Magyar Vitorlás Szövetség és a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség rendes tagja, versenyzőink
az országos versenyeken és SMVSZ által szervezett Yardstick Trophy versenysorozaton is egyre jobb eredményeket érnek el.
A Kormoránok által szervezett rendezvények lebonyolításánál
különös figyelmet fordítunk Fonyód város arculatépítésére. Jó
szívvel tehetjük ezt, hiszen Fonyód város kiemelt támogatója
egyesületünknek.
Megalakulásunk óta célkitűzésünk, hogy a vitorlás rendezvényeinket a sportolás mellett társadalmi, szabadidős rendezvények szerepét is betöltse. Egyik legnépszerűbb ilyen kezdeményezésünk a Húsvéti Badacsonyi vitorlás kirándulás, melyen
a résztvevők száma egyre nő, az idén már több mint hatvanan
gondolták úgy, hogy ezt a kirándulást nem szabad kihagyni!
Szintén évről-évre megrendezésre kerül az augusztus 20-i lampionos vitorlás felvonulás, amely nem csak a tagok, hanem
Fonyód Város lakói és a nyaralóközönség körében is nagy
népszerűségnek örvend. Az őszi Kormorán Retro hangulata
utánozhatatlan, egy érett közösség diadala a mindennapok kellemetlenségei felett!
Fontos feladatunknak érezzük, a jövő vitorlás nemzedékének,
a gyerekeknek az oktatását, amelyre minden évben egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ennek keretében a 2010-es esztendőben a Polgármesteri Hivatal támogatásával a Magyar Bálint
Általános Iskola Vízi Sporttelepének lehetőségeit kihasználva
összesen 70 gyermeket vitorláztattunk. Úgy gondoljuk, hogy
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egy-egy ilyen 6 napos turnus fontos pont a gyermekek életében,
hogy a vitorlázás szerelmeseivé váljanak.
Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekvitorláztatás iránti igény –
talán nem szerénytelenség állítani, hogy a mi tevékenységünk
hatására is – nőttön-nő, kisvitorlás hajóparkunk fejlesztésével
mára elértük azt, hogy harminc vitorlás kishajónkkal képesek
vagyunk megoldani a fiatalok vitorláztatását 8 éves kortól 16
éves korig. Az idén sem szegheti kedvünket a kedvezőtlen gazdasági környezet, hiszen szponzoraink meglátták tevékenységünkben az értéket s pótolják a kieső bevételek egy részét!
Mint az előbbiekből is látható, a Fonyódi Kormoránok célkitűzése nem is lehet más, mint megőrizni – a szaporodó ’s egyre
embert próbálóbb kihívások közepette – az általunk megteremtett értéket, amit egyetlen szóval úgy mondunk: KÖZÖSSÉG.

Mikor és hol találkozunk:
2011.05.14. | Fonyód | Kormorán Évadnyitó és Harmat Kupa
2011.08.27. | Fonyód | Kormorán Évadzáró Kupa

www.fonyodikormoranok.hu
www.compassmagazin.hu

Op-től a Liberáig
Írta: Dávid Júlia | Fotó: Leiner András

A YST sorozat kelet felé történő bővítésének fontos szempontja volt, hogy Kenese és Füred szerepeljen a programban. A Kenese
Marina Port nem csak a keleti medence, de az egész Balaton meghatározó versenycentruma hosszú évek óta. A YST szervezőinek megkeresésére a sorozathoz való csatlakozás mellett döntöttünk mivel nagyon fontos számunkra, hogy a yardstick osztályok vitorlázói is megtalálják a számukra optimális megoldást. A KMP VE évek óta rendező klubja a One Design Trophynak és
most csatlakozott a Yardstick Trophy-hoz is.
A számos magyar bajnokot és olimpikont is tagjai között tudó
Kenese Marina-Port Vízisport Egyesület évente számos rendezvényt és versenyt rendez a verseny- és túravitorlázók számára egyaránt. A rendezvények színvonalasak, a térség vitorlás- és társasági életének meghatározó eseményei, versenyzési
lehetőséget és találkozót biztosítva a sportág iránt érdeklődőknek.
A Kenese Marina-Port Vízisport Egyesület sikeres évadot zárt
2010-ben. A vitorlás klubok ranglistáján a 13. helyen végeztünk, amely igen jó eredménynek számít.
A Kenese Marina-Port Vízisport Egyesület különös hangsúlyt
helyez az utánpótlás nevelésre. A vitorlásiskolában és a nyári vitorlástáborokban a szörftől a vitorlásig, az OP-tól a Liberáig, 6 és
66 év között, 5 tudásszinten, 3 korcsoportban mindenki megtalálja a habitusának és tudásszintjének megfelelő tábort, tanfolyamot, hajótípust. Versenyzőinknek egész évben rendszeresen
tartunk szárazföldi és vízi alapozó edzéseket, edzőtáborokat.
2011-ben minden eddiginél több versenyt rendez egyesületünk.
Immáron hetedik évadjába lép a nagy sikerű Pénteki Regatták
vitorlás versenysorozat, ahol a hazai vitorlás élet színe java évről-évre megméretteti magát a J24-es hajók fedélzetén. Emellett természetesen a hagyományos versenyeink is – Dehler
Kenesei Szezonnyitó, Tavaszi és Őszi Regatta, Volksbank Alwww.compassmagazin.hu

kotmány Kupa – helyet kaptak a versenynaptárban. Idén
az évet a Dockyard Bajnokok Bajnoksága versennyel indítottuk
és négy hajóosztály (J24, Nautic, Elliott 770, Finn) vitorlázóinak is a KMPVSE rendezi meg a Magyar Bajnokságot.
A Kenese Marina-Port évek óta számos hagyományőrző versenynek illetve rendezvénynek is otthont ad. Bankár és Biztosítási Kupa, Tabu Old Timer Kupa, Bajnokok Bajnoksága,
Balatoni Hajókiállítás. Idén első alkalommal csatlakozunk
a Yardstick Trophy versenysorozathoz, a legnépesebb Yardstick
versenyünkkel, a Volksbank Alkotmány Kupával, ahol több
mint 500 versenyző száll majd hajóba.

Mikor és hol találkozunk:
2011.08.20. | Balatonkenese | Volksbank Alkotmány Kupa

www.yacht.hu
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Ahol a két világ összeér
Írta: Erdélyi Béla | Fotó: Leiner András

A cím többszörösen is igaz, hiszen Balatonföldvár és a Spari által rendezett Unitef Kupa összehozza a keleti és nyugati medence vitorlázóit éppúgy mint a one design osztályok és a yardstick osztályok vitorlázóit. A verseny szép példája, hogy megférnek egymás mellett az osztályhajók és az előnyszámrendszerre kárhoztatott különféle vitorlás vízi eszközök armadái. Az
Unitef Kupa, a YST egyik legérdekesebb őszi versenye, mely sportos kikapcsolódást biztosít a hétvége mindkét napján.
A Spartacus Vitorlás Egylet 1990-ben alakult. Alapítói a megszüntetett Budapesti Spartacus SC Vitorlás szakosztályának
tagjai voltak, akik az új egyesület nevének a megválasztásával
is jelezték, folytatni kívánják az arra érdemes hagyományokat.
Ugyanígy történt ez akkor is, amikor az 1949-ben alapított
Honvéd Vitorlás Egyesület, majd a Budapesti Honvéd Vitorlás Szakosztálya, azután 1957-től a Bp Művész SC táblája cserélődött a bejáratnál Bp Spartacus SC-re, csak a név változott,
a tagok és a szellem nem. 1991-ben lehetőség nyílt az OKISZtól megvásárolni a létesítményt, 93-tól pedig a területet is. Így
a Spartacus Vitorlás Egylet a tagjai tulajdonában lévő telepen
működik és azt gazdálkodó tevékenységével üzemelteti.
A terület északi harmadán a Királyi Magyar Yacht Club épített klubházat, 1939-ben avatták fel. A Honvéd a terület déli,
akkor még teljesen csupasz részét kapta 1949-ben, ahol sátrakban kezdték meg a sportéletet. A két terület 50-ben lett
összevonva. A KMYC klubház szinte változatlan formában
ma is a clubház, iroda, a hajdani Honvéd területen felépült
és rengeteg változáson átesett épület a szállás, raktár, műhely,
étterem, gondnoki lakás, szociális blokk helye. A telepet 3 oldalról a Balaton veszi körbe, a part felöl a hajdani Mélyépítők, ma Földvári Yacht Club a szomszéd. A kikötőmedence
felé 3 vendégmóló szolgálja a nagyhajók és a motorosok kikötését, a nyugati oldalon 2 sólya és egy stég biztosítja a kishajók vízreszállását.
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A Spartacus Vitorlás Egyletnek közel száz tagja van, rajtuk
kívül az arra érdemes sportolók versenyző tag státuszban,
az ifik pedig az utánpótlásként vesznek részt a telep életében.
Az Unitef Kupa hagyományos kétnapos pályaverseny mely
idén második alkalommal vesz részt a YST sorozatban. Tekintettel, hogy nagyhajós versenyzőknek csak pályaversenyeket rendezünk, így a legoptimálisabbnak azt tartottuk, hogy
az októberi Unitef Kupával csatlakozunk a Somogy Megyei
Vitorlás Szövetség kupasorozatához. Tavaly mi voltunk a sorozat egyetlen pályaverseny rendezői, de idén már többen követik a példánkat és pályafutamokat rendeznek a YST sorozat egyes állomásain. Az Unitef Kupa híres a vendéglátásáról
a szombati versenynap utáni jó hangulatú parti programjairól.
Október első hétvégéjén érdemes ellátogatni Balatonföldvárra
és versenyezni egy komoly és nagy létszámú mezőnyben.

Mikor és hol találkozunk:
2011.10.01. | Balatonfüred | Unitef Kupa

www.spartacus.hu
www.compassmagazin.hu

Egy kis klub nagy versenye
Írta: Madarász János | Fotó: Compass archív

A Szigligeti Vitorlás Egyesület 2005-ben alakult. Egy nyár esti baráti beszélgetésen vetődőtt fel annak az ötlete, hogy jó
lenne létre hozni Szigligeten egy egyesületet. Az ötletből hamar valóság lett, egyesületünk nyolc fővel alakult meg. Azóta
a tagság kibővült és jelenleg az ifjúsági versenyzőkkel együtt mintegy 40 főt számlál. Nagy sikernek tartjuk ifjúsági nevelésünket, hiszen több sikeres versenyző is egyesületünket erősíti!
Büszkélkedhetünk kétszeres Kékszalag győztessel Csiszár
Jenő személyében, Nautic osztályban, pedig Józsa Márton
lett magyar bajnok, de nemzetkőzi vizeken, a Wild Joe kormányosaként is öregbíti egyesületünk hírnevét.
Idén szeptemberben a Yardstick Trophy tizedik állomásaként kerül megrendezésre az AQUA magazin és a Szigligeti Vitorlás Egyesület közös szervezésében a VI. Szigligeti
AQUA Kupa vitorlás verseny. A kezdeti nehézségek ellenére
versenyünk az évek során egyre népszerűbbé vált, ami nem is
csoda, hiszen minden évben megpróbálunk valamilyen programmal is készülni a hozzánk ellátogatók számára, támogatóinknak köszönhetően pedig rendszerint nagyon sok díjat és
ajándékot tudunk kiosztani a verseny győztesei között. Versenyeink kitűnő hangulatban zajlanak, ami garantálja, hogy
aki egyszer ellátogat hozzánk Szigligetre az újra visszatér!

A Balatonon nyugat felé haladva egyre nehezebb feladatot jelent, jelentős számú hajót megmozgató versenyt rendezni. Cáfolva ezt a megállapítást a szigligeti atmoszféra szabályt erősítő
kivételként bizonyítja az ellenkezőjét. Dicséretet érdemel a kikötői vendéglátás is ami nem csak a verseny idején, de teljes
szezonban szolgálja a helyi és a betérő vitorlázókat egyaránt. A
Szigligeti AQUA Kupa a YST 2011 legnyugatabbra eső versenye, de nem ez az egyetlen érv amiért a YST versenyzők ellátogatnak majd a várrom árnyékában fekvő kikötőbe.
Mikor és hol találkozunk:
2011.09.17. | Szigliget

| Szigligeti AQUA Kupa

szvse.blog.hu

Vitorlástáborok Orfű n!
Együttmű ködésben az LVE Vitorlás Sulival. Június 27-től folyamatosan, heti
rendszerességgel vitorlástáborok 8-16 éves gyerekek részére Orfű n a Pécsitavon.
Jelentkezés: OVE Klub - 7677 Orfű , Dollár u. 52.
info@compassmagazin.hu | +36 20 353 75 11

Nosztalgia és retro
						hangulat
Írta: Vágó Árpád | Fotó: Compass archív

Ábrahámhegynek azt a partszakaszát, ahol a Bök-orr benyúlik a Balatonba, évtizedek óta Jégmadárnak nevezik, és kikötőhelyként használják. A jégmadár (Alcedo atthis) az egyik legszebb hazai madarunk. Kék háta, rozsdaszínű hasa messziről feltűnik,
ahogy a vízbe csapva halászik, vagy egy karón ülve lesi zsákmányát. De az ábrahámi partszakasz és a kikötő nem a madárról,
hanem egy hajóról kapta a nevét.
A „Jégmadár” egy vaslemezekből készült, részben nyitott fedélzetű, lapos fenekű, áruszállító, csavaros motorhajó volt, mely
1926-ban épült Szájbély Árpád megrendelésére. A 19,5 méter
hosszú és 4,72 méter széles hajó 35,8 tonna terhet bírt el, elsősorban a környéken bányászott vörös homokkövet szállította
a vízi és szárazföldi építkezésekhez. 1945-ben tizenkét kézigránáttal egy folyamőr tiszt felrobbantotta, de 1946 nyarára már
megjavították, és újra munkára fogták a hajót. 1950 végén államosították és eltűnt a Balatonról. Egyes források szerint a Tiszára került, és később Mártélynál elsüllyesztették.

szetes állapotban maradt a kikötőhely. A mély vízben a parti
kövezéshez nagyobb hajókkal is ki lehetett kötni. Az 1980-as
évek elejétől kezdtünk azon gondolkodni, hogy az egyre szaporodó ábrahámhegyi vitorlások számára megfelelő kikötőt kellene létrehozni. Erre a célra nagyon alkalmasnak látszott a Jégmadár területe. Ősi Attila építészmérnök megszerezte a TVSK
számára a Fertő-tavi Nádgazdaságtól és ezzel kezdetét vette
a kikötő építése. Ez a nehéz, küzdelmes, sokszor akadályozott
munka még napjainkban sem ért véget. De ez már egy másik
történet.

Szájbély Árpád sikeres, ugyanakkor karitatív üzletember volt.
A nehéz háborús időben nagyon sok embernek segített pénzzel és élelmiszerrel. Régi panziója a Sziget utcában áll, ma a dohánygyári üdülőhöz tartozik. A Sziget utca „csúcsán” a nádast
kikotortatta, a partot kiköveztette, stabil rámpát, rakodómólót
építtetett és az odavezető utat szilárd burkolattal erősíttette.

A Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozatban a több mint
tíz éves múltú Rizling Kupánkkal veszünk részt. Minden
évben nagyon készülünk erre a versenyre, hiszen ezen alkalommal vendégül látjuk a Balaton szinte minden pontjáról Ábrahámra érkező vitorlázókat. Kikötőnk különleges atmoszférája
és a nagy füves területen, árnyas fák alatt folytatott beszélgetések, bográcsban készült finom vacsorák valamint a környék
zamatos borai garantálják, hogy vitorlázó barátaink évről évre
visszatérnek hozzánk.

A hajó eltűnése után a kikötőhely átalakult. A fa építmények
tönkrementek, a nád kissé visszanőtt, de megmaradt egy keskeny kijárat a vízre és egy nagyobb belső öböl. Csónakkikötésre és fürdésre használták, de horgászni is jól lehetett benne.A
ötvenes években megpróbálták eredeti céljára használni, egy
„Dongó” nevű kis motorhajó vitt néha vörös követ a vízi építkezésekhez. Később egy ideig a Balatoni Hajózási Vállalat hajói
is kikötöttek itt; többször vízibusszal hoztak turistákat borkóstolásra a TSZ pincéjébe. Az 1980-as évek elejéig szép, termé18

Mikor és hol találkozunk:
2011.08.08. | Ábrahámhegy | Rizling Kupa

www.jegmadarkikoto.hu
www.compassmagazin.hu

Egy „régi-új” verseny Fonyódon
Írta: Győri Attila | Fotó: Leiner András

Miért régi? A Joker Kupa 2001-ben került először megrendezésre – „csak” Fonyódi Vitorlás Egyesületi háziversenyként,
majd lassan átalakult nyílt versennyé, minek oka, hogy tagjaink között akadt néhány olyan is, aki érdemesnek találta támogatni ezt a kezdeményezést, és nevét adta a versenyhez. Így rendezhettük meg nyolc alkalommal a Fonyton – Schuller,
majd később – a cégek tulajdonos váltása után - a cms – Schuller Kupát.
Mindeközben a TVSK Fonyódi Port Lacaj telepén útjára indult
öt évvel ezelőtt a Termoplusz Kupa.
A világ azonban folyton változik, az állóvíz sem mozdulatlan.
Így történt, hogy támogatóink más utat választottak (de nem
veszítette el őket a vitorlázó társadalom, és merjük remélni,
hogy ebben a mi sok éves erőfeszítésünk is szerepet játszik),
egyikük áthelyezte a verseny székhelyét méltóbb körülmények
közé, Balatonboglárra (aki mindkét kikötőt ismeri, ezen nem
is csodálkozhat), de nem szűnt meg támogatója lenni a Fonyódi
Vitorlás egyesületnek, másikuk célt váltva, a gyerekoktatás támogatásában vállal szerepet.

Tehát várunk Benneteket Barátaink (kikkel már régebbről is ismerjük egymást), de vágjanak bele egy fonyódi túrába azok is,
akik még nem jártak nálunk, netán nem is hallottak rólunk valami jót, vagy…, de ez lehetetlen!
A névadók, és támogatóink jóvoltából családias hangulattal,
baráti vendéglátással várunk Benneteket!

A Termoplusz Kft. vezetője, a hagyomány életben tartása érdekében döntött úgy, hogy az elkövetkezendő időben a mi egyesületünk szervezésben rendezett versenyt kívánja támogatni.
Nos, ebből jött létre a „frigy”, mely figyelembe véve
a Termoplusz Kupa folyamatosságát, a VI. Joker – Termoplusz
Kupa néven került meghirdetésre, és része a Somogy Megyei
Vitorlás Szövetség Yardstick Trophy versenysorozatának.
Miért új? Nemcsak a neve miatt, hanem azért is, mert átvéve
a korábbi versenyek célkitűzését, pályaversenyre várja mindazokat, akik szeretik az izgalmas megmérettetést, szeretik a fonyódi együttlétek hangulatát, vagy meg akarják ezt ismerni.

www.compassmagazin.hu

Mikor és hol találkozunk:
2011.06.04. | Fonyód

| Joker - Termoplusz Kupa

www.fonyodivitorlazok.hu
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A Kékszalag főpróbája
Írta: Solymos Dóra | Fotó: Leiner András

A Balatonfüredi Yacht Club 1867 óta Európa egyik legrégibb sportklubja. A megalakulás óta nagy hangsúlyt fektet az egyesület
a versenyzésre és kiemelten foglalkozik az utánpótlás neveléssel, a tagok döntő része jelenleg is aktív versenyző. A klub 16 éve a
legeredményesebb hazai vitorlás egyesület, a pontszerző helyek több mint felét pedig az ifjúsági sportolók szerzik.
A fiatalok eredményessége nem is csoda, hiszen a vezetőség
nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, biztosítására.
Az ifjúsági versenyzők száma évről évre gyarapodik, jelenleg
70 fő versenyzik a klubban. Összességében elmondható, hogy
technikai téren, az utánpótlás képzésében, és a versenyek rendezésében már nemzetközi színvonalon vagyunk, amit csak
tovább erősít az a tény, hogy európai és világversenyek rendezésében nagy tapasztalatot szerzett szakember gárdával rendelkezünk.
A 2012-es olimpiára is egy nagyon határozott és komoly program indult két hajóosztályban, melyhez 2010-től csatlakoztak
a szörfösök is.
Sűrű versenynaptárunk fontos állomása idén is „Az utolsó megmérettetésként a Kékszalag előtt” néven ismert verseny, amely
névadóit évről-évre gyarapítja. A Balatonfüredi Yacht Club
által megrendezésre kerülő Jeanneau–Eastcraft Nagydíj, Horváth Boldizsár emlékverseny, amely a Kékszalag előtti utolsó
nagyhajós túraverseny immáron két névadó támogatót tudhat
magáénak.
A BYC hagyományos regattáján Horváth Boldizsár balatonfüredi orvos – aki térítésmentesen gyógyította kora vitorlázóit –
emlékét is ápolja a verseny megrendezésével, amely több mint
30 éves múltra tekint vissza. Ez a verseny már a megszokott hagyományokkal zajlik a vitorlázók köreiben, így szinte biztos a
közel 350 fős mezőny részvétele.
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A verseny az előző évek során is híresen jó hangulatban telt,
a díjazottakat több kategóriában értékelték és értékes ajándékokkal lepték meg. 2011-ben még színvonalasabb versenyt rendez a BYC, melyhez még több névadót fog felsorakoztatni eme
több száz fős rendezvényen.
Amikor hallottunk a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség kezdeményezéséről és arról, hogy a Yardstick Trophy Nagyhajós
Kupasorozat bővül és kelet felé terjeszkedik, örömmel vettük
a felkérést, hogy csatlakozzunk egy BYC-es versennyel. A sorozathoz legjobban a Horváth Boldizsár Emlékverseny illeszkedik és időpontja is optimális a YST program szempontjából.
A szeptemberi Füred Kupánkkal részt veszünk az ODT sorozatban és 2011-től csatlakozunk a YST sorozathoz is a július 10én, vasárnap megrendezett túraversenyünkkel.

Mikor és hol találkozunk:
2011.07.10. | Balatonfüred |
Jeanneua-Eastrcraft Nagydíj, Horváth Boldizsár Emlékverseny

www.byc.hu
www.compassmagazin.hu

Nádasból 25-ös jolle rezervátum
Írta: dr. Martin János | Fotó: Leiner András

A versenyt a Túravitorlás Sportklub (TVSK) fonyódi telepe rendezi. A klub 1964-ben alakult hetven fővel. Az induló csapat
a megszűnt VASAS SC vitorlázóiból és a Fonyódon, valamint Balatonfenyvesen a Horváth László féle hajóépítő műhely telepén
„tároló” hajók tulajdonosaiból alakult.
A klub első elnöke Pálos István – az Ibrinkó nevű beluga tulajdonosa - lett, aki ezt a funkciót több mint húsz éven át töltötte be. Irányítása alatt a klub létszáma fokozatosan nőtt, ma
meghaladja az ezer főt. Pálos István – mind a mai napig méltatlanul „elfeledett” nagy egyénisége a magyar vitorlás sportnak. Vezetése alatt épült meg először a Fonyódi Vizisport Telep
1965-66-ban, majd az Alsóörsi TVSK kikötő 1968-ban. A két
kikötőt több hasonló követte, mely telepek egy része sajnos ma
már közvetlenül nem kapcsolódik a TVSK-hoz. Pálos jelentősége elsősorban abban állt, hogy mint a Statisztikai Hivatal főosztályvezetője állami funkcióját széles látókörűen és önzetlenül „használta fel” minden olyan kezdeményezés támogatására,
ami a hazai vitorlázást előrevitte. Csak néhány ilyen „tényt” és
sporttársat szabadjon felsorolnom. A TVSK indította el a háborút követően az első vitorlás újságot, melyet kezdetben önállóan, majd a Magyar Vitorlás Szövetséggel közösen adott ki
és szerkesztett. Ebből a kiadványból született meg a mai Vitorlázás újság.
A hatvanas és hetvenes években aki vitorlázni akart mindent
maga kellett, hogy „csináljon”. A Pallás műveken túl más lehetőség, hajó, vitorla, veretezés tekintetében nem volt. A klub
tagjai – Smaltz József és Szabó Miklós – fejlesztették ki
a Budaflaxnál az első hazai „dakron” vitorla anyagot és elnöki
támogatással épült meg a hazai Regina és a műanyag 25-ös
flotta. Jelentős szerepe jutott az Európa 30-as osztály (dr. Kiss
Gyula IO) megújulásában is.

www.compassmagazin.hu

Pálos István nevéhez köthető a ma legsikeresebb – több mint
30 éves múltra visszatekintő - nagyhajós verseny a „Pünkösdi
Regatta” is, mely kezdetben a Földvár-Badacsony -Révfülöp
távon, majd mint Dataware kupa már Keszthelyig lett megrendezve.
A „Pálos István emlékverseny” nem új keletű. Az első ilyen versenyt – emlékezve a klub „tiszteletbeli örökös elnökére” és a fonyódi telep volt tagjára – 2004-ben a 25-ös flotta és a TVSK
Fonyódi Telepe rendezte meg, az éves Magyar Nagyhajós Jolle
Bajnokság keretében. A Nagyhajós Jolle Bajnokság rendezése
1994-ben „került” Fonyódra. Ez volt az első olyan magyar bajokság, mely nem Füreden, hanem valamely sportklub bázisán
lett az MVSZ-szel közösen megrendezve. A Bajnokság megrendezésére az adta az indokot, hogy a jelenleg „futó” 25-ös
flotta hajóinak legnagyobb része – több mint 25 hajó - a Kenedi
István és „konzorciuma” által 1974-ben az eredeti BenacsekHankóczi tervrajz szerint megépített sablonból került ki. Jelenleg a Lacajban 19 darab 25-ös jolle van, melyek az alapját képezik a bajnokság sikeres megrendezésének.

Mikor és hol találkozunk:
2011.08.13. | Fonyód

| Pálos István Emlékverseny

www.tvsk.hu
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A Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat versenykiíársa
A kupasorozat kiírója a Somogy Megyei Vitorlás Szövetség.
A kupasorozat célja, hogy nagyhajós vitorlázóknak ranglista
rendszerű versenyzési lehetőséget biztosítson a teljes vitorlás
szezonban.
A kupasorozaton részt vesz minden olyan hajó, amely rendelkezik érvényes hajólevéllel és lajstromszámmal, szerepel
a 2011. évre kiadott, érvényes magyar yardstick listában és
a kupasorozat versenyeinek idejére rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, továbbá benevez a kupasorozat legalább
egy versenyére. A kupasorozaton való részvételnek külön nevezési díja nincs. A kupasorozat versenyein, a versenykiírásban megjelölt nevezési díj fizetendő.
A kupasorozat versenyei az ISAF 2009-2012 évre kiadott versenyszabályai szerint kerülnek megrendezésre.
A kupasorozat 13 nagyhajós versenyből áll, melyet a TVSK,
az SVE, a FKVSE, a FVE, a KMP VSE, a SZVE, a SVE,
a BYC, és az LVE rendez. A kupasorozat versenyei önállóak,
előkészítésükért, rendezésükért, és értékelésükért a rendező
egyesület felel.
A kupasorozat versenykiírása a sorozatban résztvevő verseny
kiírásának kiegészítéseként érvényes. A sorozat versenyei egységes értékelési rendszerben, három yardstick osztályban,
a 2011. évre érvényes yardstick lista adatainak figyelembevételével kerülnek értékelésre.
A kupasorozat versenyei, végeredményük alapján, azonos
súllyal kerülnek értékelésre.
A kupasorozaton résztvevő egységek, hajók (vitorlaszám, hajónév, hajótípus) alapján kerülnek értékelésre, függetlenül
a kormányos vagy a legénység változásaitól. A sorozat minden
versenyén, valamennyi résztvevő hajó 3 pontot kap az indulásért (alappont). A kupasorozaton résztvevő egység, versenyenként az osztályában, a végeredményben 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 negyedik 3,
az ötödik 2,
és a hatodik 1 pontot.
Az egység versenyenkénti pontszámát az alappont, a számított pont és az eredményességi pont összessége adja.
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Azok az egységek amelyek
legalább 2 versenyen részt vesznek, további 3,
legalább 3 versenyen részt vesznek, további 6,
legalább 4 versenyen részt vesznek, további 9,
legalább 5 versenyen részt vesznek, további 12,
legalább 6 versenyen részt vesznek, további 15,
legalább 7 versenyen részt vesznek, további 18,
legalább 8 versenyen részt vesznek, további 21,
legalább 9 versenyen részt vesznek, további 24,
legalább 10 versenyen részt vesznek, további 27,
legalább 11 versenyen részt vesznek, további 30
legalább 12 versenyen részt vesznek, további 33
legalább 13 versenyen részt vesznek, további 36 pontot (bónuszpont) kapnak a végeredmény számításánál.
A kupasorozaton résztvevő egység legjobb 8 versenyeredménye és a hozzáadott bónuszpontok kerülnek értékelésre a végeredmény számításánál. Amennyiben a kupasorozat versenyei közül 8-nál kevesebb verseny kerül megrendezésre, úgy
a megrendezett és értékelt versenyek mindegyike értékelésre
kerül a végeredmény számításánál.
A végeredmény számításánál kialakult holtverseny, 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 továbbra is
fennáll a holtverseny, akkor a több jobb eredmény dönt.
A kupasorozat eredményeit a kiíró értékeli és tartja nyílván.
A kupasorozat híreit, versenykiírásait, eredményeit 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. Továbbá különdíjak kerülnek átadásra. A kupasorozat díjainak átadására a 2012. évi
első YST verseny alkalmával kerül sor.
A kupasorozaton való részvétellel kapcsolatos személyi vagy
vagyoni károkért a kiíró semmiféle felelősséget illetve szavatosságot nem vállal.
Bővebb információ:
www.yardsticktrophy.hu

www.compassmagazin.hu

Kiíró: Somogy Megyei Vitorlás Szövetség
Rendező egyesület: Balatonfüredi Yacht Club, Fonyódi Kormoránok VE, TVSK,
Fonyódi Vitorlás Egyesület, Kenese Marina Port VSE, Lellei Vitorlás Egylet,
Siófoki Vízi SK, Spartacus Vitorlás Egylet, Szigligeti Vitorlás Egyesület

A Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozat versenyei:
Verseny

Időpont

Helyszín

Kormorán Évadnyitó
és Harmat Kupa

2011.05.14.

Fonyód

FKVE

Joker-Termoplusz Kupa

2011.06.04.

Fonyód

FVE

Rendező

Sekli Kupa

2011.06.25.

Balatonlelle

LVE

Jeanneau - Eastcraft Nagydíj
& Horváth Boldizsár Emlékverseny

2011.07.10.

Balatonfüred

BYC

International - Schuller Kupa
és Karsai Lajos Emlékverseny

2011.07.23.

Balatonboglár

LVE

Rizling Kupa

2011.08.06.

Ábrahámhegy

TVSK

Pálos István Emlékverseny

2011.08.13.

Fonyód

TVSK

Alkotmány Kupa - TIGRES Kupa Tabu Kupa

2011.08.20.

Balatonkenese

Kormorán Évadzáró

2011.08.27.

Fonyód

FKVE

Szigligeti Aqua Kupa

2011.09.17.

Szigliget

SZVE

KMP VSE

Unitef Kupa

2011.10.01.- 02.

Balatonföldvár

SVE

Siófoki Évadzáró

2011.10.22.

Siófok

SVE

Dér Kupa

2011.11.05.

Balatonkenese

LVE

www.yardsticktrophy.hu

