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III. Compass Vitorlás Napok VI. Közmű és Épületgépész Kupa
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PVC-U, PVC-C, (ß)PP-H, PVDF

HDPE 100

A vízkezeléstől
a hálózatépítésig
Műanyag csőrendszerben
y a nyerő !
-Ivóvíz kezelés
-Szennyvíz kezelés
-Iparivíz kezelés
-Hálózatépítés
Minden a jó kapcsolaton múlik.
Különösképpen a vízellátásban,
ahol a komplex feladatok intelligens
megoldásokat követelnek.
Ezt biztosítjuk Önnek világszerte.
Teljes körűen és célirányosan.

FGF

Az FGF Bt. a +GF+ Piping Systems ipari és
közműrendszereivel az Ön biztos partnere
csőrendszerben már több, mint 15 éve.

Kereskedelmi és
Képviseleti Bt.

1145 Budapest, Korong u. 32.
Tel: (1) 363-6559 Fax: (1) 467-7006
e-mail: info@fgf.hu

y

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

Beköszöntő
Új év, új helyszín
Öt sikeres versenyt rendeztünk a Balaton nyugati medencéjében, lellei és
szemesi helyszíneken. Ma már talán senkinek nem kell bemutatni a Közmű
Kupát, melyen a tavalyi évtől részt vesznek az épületgépészek is.
Amikor kényszerűen távoztunk megszokott lellei verseny-helyszínünkről,
még nem tudtuk, hogy az idei, hatodik közmű kupa a Balaton mely pontján
kerül megrendezésre. Amint eldőlt, hogy a Balatonfői Yacht Club ad helyet
soron következő szakmai versenyünknek, akkor magunk is egy új kihívás elé
kerültünk, azzal, hogy a Balaton keleti medencéjében kell versenyt rendeznünk, erőinket mozgósítanunk, közönséget találnunk az immár tradicionális
regattánknak. Az orvos és ügyvédkupák példája azt igazolta, hogy az állandó
résztvevők szinte bárhová elmennek, ha a megszokott és évről évre látogatatott regattájukról van szó. Kedvező tapasztalat, hogy azok, akik korábban a
távolság miatt nem jöttek el a versenyre, most remélhetőleg ott lesznek Kenesén.
A korábbi évek hagyományaihoz hűen a verseny mellett idén is kiemelt figyelmet fordítunk a parti programokra is. Szombaton a Polgár Pince várja
borkóstolóval a résztvevőket, a Magyar Micro Magic Szövetség pedig látványos modellvitorlás versenyt szervez a Közmű és Épületgépész Kupának helyt
adó Klubban.
Reméljük ezúttal is népes mezőnyt fogadhatunk, és a hagyományok szerint
izgalmas, jó hangulatú versenynek és társasági eseménynek leszünk részesei
szeptember első hétvégéjén.
Találkozzunk szeptemberben!
Rozsnyay Kálmán
főszervező
FGF

IMPRESSZUM • Kiadó: LVE - ugyvedkupa.hu Kft. Postacím: 7624 Pécs, Hungária út 47., kiado@compassmagazin.hu • Hirdetés: hirdetes@compassmagazin.
hu • Főszerkesztő: Jánosi Péter • Munkatársak: Novák Péter, Ribacz Péter • Fotók: Leiner András, Compass archív • Címlap: Leiner András • Tördelés, nyomdai
előkészítés: ugyvedkupa.hu Kft. • Terjesztés: alternatív terjesztők és LVE – ingyenes. • A magazinban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
A kiadványban megjelent cikkek, képek bármilyen utánközlése, utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus kiadása kizárólag a kiadó engedélyével lehetséges.
Minden jog fenntartva!

www.compassmagazin.hu

3

Beköszöntő
Harmadszor Orfűn
Nyolc éves koromban kezdtem Orfűn vitorlázni, azóta vagyok aktív tagja a
helyi vitorlás egyesületnek. Hat éve már lakhelyemként is választottam ezt a
festői szépségü kis üdülőfalut. Így azóta a víz része lett mindennapjaimnak.
2009-ben egy balatoni verseny alkalmával csapattársaimmal találtuk ki,
hogy Orfűn csinálunk valami olyan programot, ami odavonza a balatoni, velencei-tavi, fertő-tavi és később talán a külföldi vitorlázókat is. A gondolatot
lelkesedés követte, majd némi szervezkedés és megszületett az Orfűi Vitorlás
Napok. Csatlakoztak a modellvitorlázók és a szörfösök is, sőt olyanok is bekapcsolódtak a szervezésbe akik csak most ismerkednek a vitorlázással.
Idén négy napos lesz a program, csütörtökön reggel kezdetét veszi az F5-E
modellvitorlás osztály országos bajnoksága, majd folyamatosan bekapcsolódnak a szörfösök és a hagyományos vitorlásokkal részt vevők is a versengésbe.
Lesznek kiegészítő programok minden versenynap végén. Ezekkel próbáljuk
színesíteni és nem csak a versenyzőknek, hanem a látogatóknak is érdekesebbé tenni ezt a rendezvényt. A versenyzők táplálásáról is próbálunk elfogadható mértékben gondoskodni. Biztos vagyok benne, hogy augusztus 2528. napjain akár versenyzőként, akár látogatóként érdemes lesz ellátogatni az
Orfűi Vitorlás Klubba.
Ribacz Péter
főszervező

FEkETEVÖlgy pAnzió
várja Önöket
a Börzsöny szinte érintetlen táján

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

Várjuk Önöket!

Tel.: (27) 325-362  Tel.: (36-27) 587-110
Fax: (36-27) 587-140
info@feketevolgy.hu  www.feketevolgy.hu

A szezon utolsó versenye,
							a Dér Kupa
Írta: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

Ötödik alkalommal zárja a balatoni vitorlás szezont a Dér Kupa, melyet idén is a Lellei Vitorlás Egylet rendez, de most először Balatonkenesén a Balatonfői Yacht Clubban. A verseny eredetileg a nyugati Balaton szezonzáró regattájaként kezdte
pályafutását, de a novemberi időpont a honi vitorlázás záróakkordjává tette a túraversenyt.
Idén november 5-én, szombaton lesz a Dér Kupa, immáron ötödik alkalommal. A Dér Kupa zárja ebben az évben
is a Yardstick Trophy Nagyhajós Kupasorozatot a trophy 13.
állomásaként.

nikát télire. Sajnos átléptük az idei vitorlás szezon félidejét
és ilyenkor megfordul a gondolat mindenkiben, mikor kell
majd abbahagyni, meddig lehet még csinálni. Ami biztos,
november 5-én még lesz egy verseny az V. Dér Kupa.

A kezdeti években 30-40 hajós mezőny vágott neki az esetenként kifejezetten hideg időben rajtoló versenynek, de volt
olyan esztendő is, amikor a Gergely naptárt meghazudtoló
szép napos, kora őszi időben vitorlázott majd 70 hajó. Van
egy különleges varázsa novemberben zárni a balatoni vitorlás
szezont, egy utolsót vitorlázni mielőtt elcsomagoljuk a tech-

A versenynek van még egy különlegessége, itt jelenik meg
minden évben a Szélképek című vitorlás fotóalbum, melyet
a versenyre benevezett valamennyi versenyző ingyenesen kap
meg. A könyv 2011 legjobb vitorlás fotóit gyűjti össze sajátos
tematika szerint.

Szivattyúk a házban és a ház körül
Fűtés, klíma, vízellátás és szennyvízelvezetés

WILO Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.
Telefon: +36 23 889 500
Telefax: +36 23 889 599
www.wilo.hu
E-mail: wilo@wilo.hu

Csökkentse villamosenergia-költségeit korszerű, nagyhatásfokú szivattyúkkal!

Tradícionális „hajó”
			a Compass csapatában
Írta: Ribacz Péter | Fotó: Aranyhajó Fogadó

És bármilyen meglepő ez a hajó nem a vizen hanem Pécs történelmi belvárosában horgonyoz inmár több mint 200 éve.
A Compass magazin és az Aranyhajó Fogadó együttműködése a tavalyi évben kezdődött a II. Compass Vitorlás Napok
kapcsán, és az akkor szerzett kellemes tapasztalatok alapján született meg az a döntés, hogy az Aranyhajó az idei évben már
több Compass magazin által szervezett versenyen is „vitorlát bont”.
Ez az 1802-ben alpított fogadó Pécs törtélnelmi belvárosának sétáló utcájában, a Király püspökről elnevezett utcában található pár lépésre a város központjától, a Széchenyi tértől. A fogadóbol percek alatt gyalogosan elérhető a belváros minden
látnivalója, nevezetessége és főbb intézményei. A fogadó kedvező fekvésének köszönhetően akár autóbusszal utazva is kön�nyedén elérhetőek a mecseki sétányok, tanösvények és lehetőségünk nyílik a kilátók megtekintésére is. A tv-torony páratlan
panorámájával szinte kötelező programja az ide látogatóknak. A mecseki látogatás érdekes állomása lehet az immár igencsak retró életérzést sugalló vidámpark és az állatkert, amelyeket egy kisvasút köt össze átszelve a mecsek érintetlen lankáit.
A fekvését és hangulatát tekintetve felülmúlhatatlan hotel 18 darab fürdőszobás lakrésszel várja vendégeit. Ezek között vannak 2 hálós apartmanok és kisebb, a belső udvarra néző szobák. Emellett igazi kuriózumnak számítanak a tágas parkettázott sétáló utcára néző polgári lakrészek.
A hagyomány és minőség jegyében készséges kiszolgálással
otthonos kényelmet nyújtunk
a hozzánk betérő vendégeinknek.
Az Aranyhajó fogadó mind a mai
napig családi összefogásban üzemeltetett vállalkozás. Reméljük,
hogy az Orfűi Compass Vitorlás Napokon idén is találkozhatunk és rövidesen személyesen
is üdvözölhetjünk a résztvevőket
vendégeink körében.
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Családi vállalkozásból
				az Év Bortermelője
Írta: Jánosi Péter | Fotó: Polgár Pince

A Polgár Pince klasszikus családi vállalkozás. Annak idején az elsők között voltak, akik létrehozták saját pincészetüket. Jelenleg már 65 hektáron gazdálkodnak, szőlőik a legszebb dűlőkben találhatók. Talán az egyetlenek Villányban, akik a borvidék
valamennyi fehér és vörös fajtáját termelik.
A dinamikusan fejlődő pincészet tárolókapacitása 5000 hl.
A szőlőtermesztéstől a palackozásig és borkereskedelemig mindennel foglalkoznak. A fajtáknak legmegfelelőbb termőhely
kiválasztásával, a szigorúan visszafogott termeléssel, gondos
szürettel és a legkorszerűbb feldolgozással a borok állandó jó
minősége garantált. Mindezt tanúsítják a hazai és nemzetközi
borversenyeken elért gyakori aranyérmek és díjak is. Boraikra a legkorszerűbb technológiával párosult tradíció, tisztelet,
a több évtizedes szakmai tapasztalat és a jó ízlés jellemző, nagyrészt a hazai vendéglátásban kerülnek forgalomba.
Eddigi borászati életművének elismeréseként Polgár
Zoltánt 1996-ra az „Év Bortermelőjévé” választotta
a Magyar Bor Akadémia és a szakmai közvélemény.
A Polgár család jelentős szerepet vállal a vendéglátásban is. A híres és látványos villánykövesdi pincesor
közepén lévő régi és újabb borházuk a borturizmus
egyik gyakran látogatott, megbecsült szentélye, ahol
a bor alá való válogatott helyi étkekhez a legszebben
illő borok kóstolhatók. A borozgatástól megfáradt,
vagy éppen csak a nyugodt falusi környezetre vágyók
egyaránt kellemes, szépen berendezett szobák közül
választhatnak az 1998-ban megnyílt 30 szobás, 62
férőhelyes Polgár Panzióban. A ház hangulatos mediterrán ihletésű belső udvarával simul környezetébe.
A míves tölgyfa bútorok, a helyi kékfestő mesterek
által készített függönyök, szőnyegek a tulajdonosokhoz hasonlóan meleg barátsággal invitálják a borbarátokat.
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Az 1996-ban létrehozott Villányi Bortrezor a borgyűjtők
klubja, emellett az 1600 m2-es pincerendszerben szervezik
a Magyar Bortárat, ahol egy-egy jelentős pincészet, borvidék mutatkozik be állandó kiállítóként kóstolható boraival. A 200 fős kapacitású hatalmas központi terme, végében a kiemelt színpaddal nagy rendezvények bonyolítására
alkalmas, koncertterem és borkóstolóhely is egyben. Állandó rendezvényei: Pünkösdi Bortúra, Pünkösdölő Borköszöntő hangverseny, Borbál - Borkirály és Királynő választással, Őszi Újborköszöntő. A Polgár Pince
a Villány-Siklósi borvidék teljes fehér- és vörösbor választékával rendelkezik. Siklóson, Máriagyűdön, Kisharsányban és Nagyharsányban
vannak szőlőik, a helyi adottságoknak legmegfelelőbb fajtaválasztékkal. Nemrégiben rendezték meg Pécsett, immár V. alkalommal a „Régió
Bora 2012” címért zajló megmérettetést, melynek
fő célja a figyelem felkeltése a térség boraira! Somogyi, tolnai, baranyai borok közül választották
ki e három megyéből érkezett közéleti, gazdasági
és médiaszakemberek a 2012-es év Dél-dunántúli
Régiójának Borait, ahol a vörösbor kategóriában
a 2007-es évjáratú POLGÁR ELIXÍR CUVÉE
találtatott a legjobbnak!
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Kondenzációs gázkazán

CosmoSOL

Napkollektorok

Minõség és energiatakarékosság
Kezdje a következõ fûtés szezont a legkorszerûbb
német gyártású BRÖTJE kondenzációs gázkazánnal
illetve napenergiát kitûnõen hasznosító osztrák
gyártmányú CosmoSOL napkollektorokkal. Kedvezõ árú
berendezéseinkkel akár 15-50% energiaköltség
megtakarítható. Mûszaki tulajdonságokról és árakról
érdeklõhetnek üzleteinkben illetve üzletkötõinknél a
megadott elérhetõségen.

GIENGER

ÉPÜLETGÉPÉSZET

www.gienger.hu

Egy festői hely a Mecsek 		
					dombjai között
Írta: Novák Péter | Fotó: Kovácsszénája Község

Kovácsszénája egy csodálatos völgyben helyezkedik el amelyet a horgásztó és a Mecsek szép dombjai közös szépségükkel tesznek egyedülállóvá.
A környék szépségét az év minden napján átélhetjük, hiszen
a növényzet és az állatvilág minden napra szolgál egy kis
csodával, amit a kicsi községükre büszke lakók teszik még
kellemesebbé vendégszeretetükkel.
A természet szépsége és a falubeliek kedvessége mellett
természetesen számos látnivalót is találhat magának az
erre járó utazó. A falu központjában található a fotógaléria, amely az év nagy részében érdekes kiállításokkal várja
vendégeit, a fiatal művészek számára pedig lehetőséget ad
a nagyközönség előtti bemutatkozásra. Aki szabadtéri kikapcsolódásra vágyik, annak mindenképpen érdemes ellátogatnia a falu felett megbújó, szépen rendben tartott,
és kirándulásra alkalmas padokkal, tűzrakó helyekkel kiépített kőbányához, ahonnan gyönyörű a kilátás a falu tavára. A bányát egy kis katlanon keresztül lehet megközelíteni amelynek már a lábánál található kis forrás szépsége
ragadja magával a túrázót. Az önkormányzat takaros vendégháza is az év minden napján várja a kedves turistákat
jól felszerelt konyhával, fürdővel, LCD-TV-vel. Így a gyönyörű környezet mellé garantált kikapcsolódás és pihenés is
jár a vendégeknek. További szálláslehetőség még a faluban
a Disznyó Hotel, egy 1900-as évek elején épült épület, amelyet az önkormányzat közmunkásai segítségével tataroztak. A Disznyó Hotel 7 db nyári szálással egy közös fürdő
és toalett helységgel várja az erre látogató hegyikerékpárosokat, turistákat nagyon kedvező árfekvéssel.
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A falu folyamatosan törekszik az önfenntartásra, ennek
köszönhetően lépten-nyomon ízelítőt kaphatunk nagyon
finom különleges házi lekvárokból, finomságokból, amelyek mindenki számára elérhetőek, és megvásárolhatóak az
év bármely napján. A kézzel készült friss és különleges érlelésű kecskesajtok, tehénsajtok és egyéb háztáji tejtermékek
igazi kuriózumnak számítanak a régióban.
A pici falu lakóinak célja, hogy minél több emberrel ismertessék meg a vidéket, ezért 2011-ben Kovácsszénája is rajthoz áll a szeptemberi Nemzeti Vágtán.
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Boldog születésnapot Tatus!
Írta: Jánosi Péter | Fotó: Leiner András

A Tatus története 1936-ban indult és a jövőbe mutat. Jelenlegi tulajdonosa Martin Janó (dr. Martin János) szeptember 3-ára
hívta össze a Tatus barátait Badacsonyba, hogy megünnepeljék a hajó 75. születésnapját. Janó ezen alkalomból összefoglalta
a legendás jolle történetét.
A DSV előírásainak megfelelő 25-ös jollék építését hazánkban 1933-tól kezdték el Benacsek (Hankóczy) Jenő
balatoni honosítású tervei alapján. 1944-ig összesen 42
egység épült, többségük Füreden és csak néhányuk Siófokon, Almádiban, Fenyvesen, ill. két hajó Budapesten. A II.
világháború alatt és az azt követő években, a flotta nagyobb
része megsemmisült, jelenleg az első flottából nagyrészt
megváltozott névvel és rajtszámmal 17 hajó van vízen.
A TATUS 1936-ban épült – sorozat hajóként - Füreden
Deérék részére VIKING néven. A sorozat akkori hajói
voltak még a ma is úszó FIDELITÁS II., LUTRA II.,
KÓCSAG, LIDÉRC, CHERIE, ERETNEK. Az 1938.
évi bajnokság augusztus 30-i első futamán borult először. A VIKING I., nagyon eredményes hajó volt: 1938ban a bajnokságon III. helyezett, 1939-ben II. helyezett,
1940-ben ismét II. helyezett. 1940-ben Deérék eladták
Haidekker Lajosnak aki HÁRY JÁNOS néven a KMYCben vitorlázta. Mindjárt 1941-ben bajnokságot nyertek
Satzger Keresztély kormányozásával. A háború viszontagságait hol és hogyan úszta meg, nem ismert, lényeg
az, hogy az 50-es években az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától került Keszthelyre a Keszthelyi Erdészet SEhez, ahol Virág hajóács átépítette, felújította. Itt és ekkor
adták a FAGYÖNGY nevet a hajónak. A hatvanas években
is rendszeresen versenyeztek vele. 1965-ben a bajnokság III.
helyezettje. Később Neuporék vették meg, akik a hajóval
nem versenyeztek, csak családi túrázásra használták. Tőlük
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1972-ben dr. Kollár Lajos és dr. Haraszti Ádám vitte Fonyódra a Port Lacajba. Ők, Vitéz Solti László – a Port Lacaj
névadójának emlékére – a hajót TATUS-ra keresztelték át,
majd 1977-ben tovább adták Martin Jánosnak, jelenlegi tulajdonosának.
A hajó az új tulajdonosnál 1978-ban a Fehér szalagról vis�szatérőben, az esti órákban Tihanyrév és Földvár között
105 km-es befújásban ismét borult. Részben a borulás
során elvesztett szekrényajtók, részben az a tény, hogy hármas szél felett a hajóba ömlött be a palánkok között a víz,
arra ösztönözték a tulajdonost, hogy megtervezze a hajó teljes felújítását és műanyagozását. A munkálatok 1979 őszén
kezdődtek és 1983-ig tartottak. A Tatus volt a Placenta
után a második bevont 25-ös jolle. A berendezés - mahagóniból -, saját tervek alapján készült. A felújítás során az álló
kötélzetet és az árboc vereteket is kicserélték, Pallás Gyuszi
közreműködésével.
A hajóval azóta is rendszeresen versenyeznek. Az új korszak
legjobb eredménye, Ruji kormányzásával egy harmadik
hely volt a magyar bajnokságon. 2008-tól a hajó új deck
szerelvényeket, valamint Fritz és North vitorlákat kapott.

www.compassmagazin.hu

Compass Vitorlás Napok – versenykiírások
XII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség
2011. évre kiadott Általános Versenyutasításával
A verseny neve: XII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
Versenyszabályok: A versenyen az ISAF RRS (2009-2012)
versenyszabályai, az MVSZ által kiadott 201. évre érvényes
versenyutasítás és a versenynaptár 2011. évi kiegészítő rendelkezései az érvényesek.
A verseny helye, ideje: Orfű, 2011. 08. 25-28.
A verseny rendezője: OVE
Felelős rendező: Rendeczki Lajos
Versenybíró: Fi János
Versenyorvos: Dr. Kádas Zsuzsanna
Nevezések: Előnevezés a www.vitorlasnapok.hu oldalon. Nevezés a helyszínen augusztus 26-án, 19:00-21:00 óra között
és augusztus 27-én 08:00-09:30 óra között.
Helye: Orfű, Vitorlástelep
Díja: felnőtt: 6000 Ft/fő ifjúsági: 3000 Ft/fő
Ez már az MVSZ tagok kedvezményes díja.
Hajóosztályok: Finn, Finn masters, Kalóz, Laser, Optimist
Versenypálya: A hirdetőtáblán közétettek szerint.
1. Háromszög alakú olimpiai pálya (1-es kódlobogó)
2. Virsli pálya (2-es kódlobogó)
Rajtidők: 2011.08.27-én 10.00-kor 1. futam. további futamok ráindítással.
Tervezett futamok száma: 6, napi futam limit: 4
Rajtsorrend: A hirdetőtáblán közétettek szerint.
A verseny félbeszakítása: VIHAR ESETÉN minden hajó felelős személye (edzője) egyénileg viseli a verseny feladásának
vagy folytatásának felelősségét.
Alkalmasság: Minden versenyzőnek érvényes orvosi engedéllyel kell rendelkeznie.
Óvás: Futam befejezése után 1 órán belül, óvási díj: 1000 Ft.
Díjazás: Osztályonként az I. - III. helyezettek díjazásban részesülnek 6-nál kevesebb induló esetén az I. helyezett tiszteletdíjban részesül.
Díjkiosztó: Az utolsó futam befejezése után 1 órán belül.
Kártérítés kizárása: A versenyt rendező szervezet, testület
illetve az azokban résztvevő személyek semmiféle felelősséggel nem tartoznak, a versenyen illetve az azon való részvétellel kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy okozott személyi sérülésekért - beleértve az esetleges elhalálozást
is - és vagyoni károkért vagy károsodásokért. A versenyvezetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem, a hajók
versenyre való alkalmassága tekintetében sem. A versenyzők
a nevezésükkel kijelentik, hogy a verseny szabályait és feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek. Valamennyi résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen.

XX. Pécsi-tó Kupa
A verseny megnevezése: XX. Pécsi-tó Kupa
A rendező egyesület: Pécsi Ércbányász Modellező Klub
A verseny színhelye: Orfü, Pécsi tó Orfü Vitorlás Egyesület
telepe.
Időpont: 2011. 08. 25-28.
Hajóosztályok: F5-E (OB), F5-10 (OB)
Nevezés: Csóka László 7634 Pécs Őszirózsa utca 10.
tel. 06-70/458-4089
E-mail: csokalaszlo@chello.hu
Nevezési feltétel: MMSZ. tagság, érvényes felelősség biztosítás, nevezési díj befizetés, a NAVIGA építési szabályzatnak
megfelelő modell.
Nevezési határidő: 2010.08.24.
Nevezési díj összege: 3000 Ft/ fő kategória
A befizetés módja: a helyszínen készpénzben
Óvási díj: írásbeli óvás estén 1 000 Ft
Regisztrálás ideje és helye: mind a két kategória első startja
előtt 08:30-09:30 h-ig a helyszínen
Díjazás módja: a vándorkupát egy évre az összesített eredmény szerinti első helyezett nyeri el.
A kategóriánkénti 1.-3. helyezett díjazásban részesül.
Előírások a rádiókkal kapcsolatban: min. 3 kristálypár kivéve
a 2,4 GHz berenzezést.
A tervezett verseny program:
08.25.
10:00-16:30 – F5-E OB
(Utolsó „A” start)
08.26.
10:00-16:30 – F5-E OB
(Utolsó „A” start)
08.27.
10:00-16:30 – F5-10 OB (Utolsó „A” start)
08.28.
09:00-13:00 – F5-10 OB (Utolsó „A” start)
Szálláslehetőségek: A vitorlás telepen: ingyenesen biztosítanak sátor, lakókocsi helyet, az Önkormányzatnak fizetendő
üdülőhelyi díj és lakókocsi díj azonban megfizetendő.
Egyéb szálláson, a résztvevő külön intézése szerint.
Versenyszabályok: a NAVIGA és az MMSZ építési, útjog és
versenyrendezési szabályzatai alapján.
Bójaérintés megengedett, szabálysértések jóvátétele 360 fokos
fordulattal.
Felelősség-elhárítás: Minden versenyző saját veszélyére vesz
rész a versenyen. Lásd a 4. Döntés a versenyen való részvételről
szabályt. A rendező hatóság nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenysorozaton való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak
tartama alatt, vagy annak befejezését követően történik.
Csóka László
SE. Elnök

Jó szelet - Versenyrendezőség
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Program
Program
2011. augusztus 25., csütörtök
08:30 - 09:30 Nevezés és regisztráció a modellvitorlás
versenyre
09:00
Zászlófelvonás
10:00 - 17:00 Modellvitorlás Országos Bajnokság és XVII.
Pécsi-tó Kupa az F5-E osztály részére
17:00 - 19:00 Vitorlázók, szörfösök és modellvitorlázók
evezős versenye
19:00
Borkóstoló és vacsora
19:00 - 21:00 Nevezés és regisztráció a szörfversenyre
2011. augusztus 26., péntek
08:30 - 09:30 Nevezés és regisztráció a szörfversenyre
10:00 - 17:00 Modellvitorlás Országos Bajnokság
és XVII Pécsi-tó Kupa az F5-E osztály részére
10:00 - 17:00 Orfű Kupa Szörfverseny
14:00 - 18:00 XII. Vásárhelyi Pál Vitorlás
Emlékverseny szabadedzése,
Finn, Kalóz, Laser és Op osztályok részére
17:00 - 19:00 Bikedoktor.hu water jump
19:00 - 19:30 Eredményhirdetés a szörf és modellvitorlás
F5-E osztály részére
19:00 - 21:00 XII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
nevezés és regisztráció, Finn, Kalóz, Laser
és Op osztályok részére
19:30
Borkóstoló és vacsora
20:30
Móló party
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2011. augusztus 27., szombat
08:30 - 09:30 Nevezés és regisztráció a XII. Vásárhelyi Pál
Vitorlás Emlékversenyre és a modellvitorlás
Országos Bajnokságra valamint
a XVII. Pécsi-tó Kupára
10:00 - 17:00 XII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
futamok a Finn, Kalóz, Laser
és Optimist osztályok részére
10:00 - 17:00 Modellvitorlás Országos Bajnokság
és XVII. Pécsi-tó Kupa az F5-10 osztály részére
17:30
44 éves az orfűi vitorlázás: az Orfűn valaha
vitorlázók nosztalgiatalálkozója
17:00 - 19:00 Bemutatkozik a Pécsi Ércbányász Modellező
Klub: repülő, autó és hajó bemutató
18:00
Vacsora
19:00
”Baranya vitorlázásáért”” díjak átadása
20:00
Az Unplugged For Fun zenekar koncertje
2011. augusztus 28., vasárnap
09:00 - 13:00 XII. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny
futamok a Finn, Kalóz, Laser és Optimist
osztályok részére
09:00 - 13:00 Modellvitorlás Országos Bajnokság
és XVII. Pécsi-tó Kupa az F5-10 osztály részére
14:00 - 14:30 Eredményhirdetés a Finn, Kalóz, Laser
és Optimist osztályok valamint
a modellvitorlás F5-10 osztály részére
14:30
Zászlólevonás
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VI. Közmű Kupa – versenykiírás
Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség
2011. évre kiadott Általános Versenyutasításával
A verseny helye: Balatonkenese - BFYC
A verseny ideje: 2011. szeptember 2-4.
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet
A verseny célja: A versenyzők, egy túrafutamon és egy pályaversenyen történő részvétele, melyet a szervezők külön-külön
értékelnek és díjaznak. A Közmű Kupa, a víz, gáz, villamos és
hulladékhasznosítási szektorban gazdálkodó szereplők csapatai számára kiírt vitorlás verseny. A versenyre cégek csapatai
nevezhetnek, a társasághoz való kötődésük igazolása mellett.
Versenyvezető: Kenyeres Márta
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok
2009-2012 Az MVSZ 2011. évi Általános Versenyutasítása
és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
A résztvevő hajóosztályok: Egytestű hajók, Ys számuk alapján Ys I. Ys II. Ys III. osztályba sorolva.
A nevezés helye: Az LVE versenyirodája. Nevezést csak a kiíráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, mely másolható, sokszorosítható, a www.kozmukupa.hu honlapról letölthető.
A nevezés ideje: Legkésőbb 2011. szeptember 2., 20:00
óra. A nevezés leadható a +36 72 213 480-as faxon és
emailben a bodnar.imre@ugyvedkupa.hu címre valamint
a www.kozmukupa.hu honlapon. Határidőn túl kizárólag
pótnevezést fogadunk el. A nevezettek kötelesek magukat
a helyszínen, a versenyirodán regisztrálni 2011. szeptember 2.
14-20 óra, valamint 2011. szeptember 3. 07-09 óra közötti
tartamban.
Nevezési díj: A hajónkénti 20 000 Ft + ÁFA (25 000 Ft) és
a személyenkénti 4400 Ft + ÁFA (5500 Ft) (amely összeg
tartalmazza az MVSZ-nek fizetendő sportszolgáltatási díjat.
Az MVSZ 1/2010.01.19. számú határozata értelmében a versenyrendező egyesület, az MVSZ-nek 1 euró+ÁFA/nevező
sportszolgáltatási díjat köteles megfizetni.) összegű nevezési
díjakat kérjük a versenyt megelőzően az ugyvedkupa.hu Kft.

CIB Banknál vezetett 10700055-46806200-51100005 számlájára átutalni. A pótnevezés díja, hajónként 30 000 Ft+ÁFA,
személyenként 5000 Ft+ÁFA
Infovonal: +36 20 9382878, +36 20 567 14 50
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Értékelés: Yardstick I. II. III. osztályok az egytestő hajók számára. Többtestő hajók saját rendszerükben.
Díjazás: Yardstick osztályonként az első három helyezett, valamint különdíjak.
Díjkiosztó: Túraverseny 2011. szeptember 3-án a gálaműsor
keretében, 2011. szeptember 4-én a pályaverseny befutóját
követő egy órán belül, illetve a www.kozmukupa.hu oldalon.
Egyéb rendelkezések: „Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda regisztrációkor ellenőrzi. Hiánya esetén
a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után,
szúrópróbaszerően, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajólevelében és az 2011. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezéseiben előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok
bármilyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ).
A versenyzők kötelesek a rendező által előírt reklámot viselni.
Óvás: Az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott
hajót, viselni kell az óvást jelző lobogót, továbbá a befutásnál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg kell
győződni arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a versenyvezetőségi hajó kikötését követő egy órán belül írásban
kell beadni a versenyvezetőnél. Az óvástárgyalás időpontját,
az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszámát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli. Óvási díj nincs
Szavatosság kizárása: A versenyen, illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, személyi illetve vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle
szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.
A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére
vitorlázik.
Jó szelet!
Versenyrendezőség

Program
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2011. szeptember 2., péntek
18:00 - 21:00 Nevezés és regisztráció

17:30
20:00

Vacsora és eredményhirdetés
Móló party

2011. szeptember 3., szombat
08:00 - 09:00 Nevezés és regisztráció
09:30
Kormányos értekezlet
10:15
Kihajózás
11:00
Vitorlásverseny rajt

2011. szeptember 4., vasárnap
09:30
Kormányos értekezlet
10:00
Vitorlásverseny rajt
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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

Joker-Termoplusz Kupa

2011.06.04.

Fonyód

FVE

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

Rendező
FKVE

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

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.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +(36-24)-620-380
Fax: +(36-24)-620-389
E-mail: acohu@aco.hu
www.aco.hu
www.zuhanytalcanelkul.hu

www.zuhanytalcanelkul.hu

