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árom éve kis híján megszűnt, most 
tízéves jubileumához érkezett a 
tengeri bajnokság. Érdemes volt 

megmenteni, ezúttal is jó verseny kerekedett 
az olykor viharos Adrián.

Az adriai charterhajós versenyek népsze-
rűsége 2004-ben már olyan szintre fejlődött, 
hogy az MVSZ Wossala György javaslatára 
kiírta a tengeri bajnokságot. 2005-től a 
verseny a magyar vitorlásélet szerves része 
lett, de a 2011-es rendezvény után nem akadt 
jelentkező a lebonyolítására. 2012 májusá-
ban, év közben „ugrott be” megmentőként 
Molnár Csaba, és charterhajós utakat szer-
vező cégével, az 1997 óta működő Sail-ing 
Kft.-vel vállalta a bajnokság megrendezését. 
Szerencsére az akkori MVSZ-elnökség is 
felkarolta az ügyet, több tag és a főtitkár is 
szervezett részt vevő csapatot. A verseny, 
ha a bajnokság érvényességéhez szükséges 
minimális indulószámmal is, de sikeres lett. 
A még jobban lebonyolított 2013-as regatta 
után pedig a Sail-ing Kft. négy évre megkap-
ta a versenyrendezés jogát.

A rendezők és az MVSZ egyetértettek 
abban, hogy a Tengeri Magyar Nagyhajós 
Bajnokságot nem célszerű újra a korábbi, 
sok hajóosztályos, nagy tömeget mozgató 
rendezvénnyé tenni, ahol főszerepet kaptak 
a parti társadalmi események, és a szóra-
kozás olykor a sportosság rovására ment. 
Az sem jó, ha a magyar bajnokság túl nagy 
tömeget szív el a többi chartercég rendez-
vényeitől, és ezzel ellenérdekeltséget szít az 

adriai charterpiac résztvevői között. Ezért 
úgy döntöttek, hogy a verseny a jövőben is 
egyetlen hajóosztályban zajlik majd, ami a je-
len charterhajós lehetőségek miatt legfeljebb 
húszhajós mezőnyt jelent.

Legyen inkább a bajnokság egy olyan 
különleges és minőségi verseny, amelyen 
rangot jelent a részvétel, és a fő hangsúlyt a 
magyar tengeri bajnoki címért a vízen folyó 
vetélkedés kapja!

Az is fontos szempont, hogy a tengeri baj-

nokságon ne legyenek rövid pályafutamok, 
mint a tavi versenyeinken, hanem érdekes 
navigációs feladatokat is tartalmazó menete-
ken dőljön el a sorrend. Ehhez kiváló lehető-
séget teremt a közép-dalmáciai szigetvilág.

Idén 12 csapat érkezett Kremik kikötőjébe, 
hogy október 13. és 17. között hét futamot 
vitorlázzon az egyforma Salona 38 típusú 
hajókkal. A 2012-es gyártású vitorlásokból 
álló flotta kitűnően helytállt. Az olykor 
kemény szeles futamokon sem jelentkeztek 
hibák. Egy spinnakerszakadás történt, de a 
cserevitorla pár órán belül kint volt a vízen, 
és egy kormányművet kellett rendbe hozni, 
ám amiatt sem kellett futamból kiállnia a 
hibát észlelő csapatnak.

Az időjárás-előrejelzések a verseny harma-
dik napjára komoly bórát jeleztek. Szerencsé-
re az első napi, egyetlen gyengeszeles futam 
után a másodikon kifejezetten jó, javarészt 
15 és 25 csomó közötti szelek fújtak. Így egy 
napnyugtáig húzódó versenynapon, összes-
ségében 47 tengeri mérföldnyi távot vitorláz-
va sikerült három futamot is megrendezni. 
Vagyis a magyar bajnokság tulajdonképpen 
két nap után már érvényes volt.

A harmadik napon benn is szorult a me-
zőny a Murter-szigeten a Hramina Mariná-
ban, mert valóban lecsapott a bóra, és olykor 
40 csomó fölé erősödött. A hátralévő két 
napon is erős szélben versenyzett a mezőny. 
Két futammal visszaértek Primostenhez, és az 
utolsó napon ott, a Rogoznica előtti vizeken 
20-25, de olykor 30 csomó fölé erősödő szél-
ben került sor a hetedik futamra. 

A bajnoki címért mindvégig két csapat küz-

dött a mezőnyből kiemelkedve. A DAK 
Sailing Team Pallay Tibor kormányzá-
sával komolyan készült a címvédésre. 
Már a verseny előtt leutaztak az Adriára, 
edzettek a hajóval. Talán ez is segített 
nekik abban, hogy különösen a cirkáló-
szakaszokon magabiztosabb sebességet 
produkáljanak, mint az ötszörös tengeri 
bajnok Czégai Péter vezette SchmidtGép 
csapat, akik csak a rajt előtti este érkeztek, 
és a szabadedzésre szánható napot sem 
használták ki. 

Az első gyengeszeles futamon botlott 
egy negyedik helyet a címvédő, de utána 
már nagy magabiztossággal versenyeztek. 
Hét futamból végül négyet megnyertek, 
így a csapatvezető Tarány Gábor sokszor 
ünnepelhette immár védjegyükké vált 
decken spárgázásával győzelmeiket. 
A legnagyobb örömmel az utolsó futam 
után tehette ezt, mert ha ott a második 
helyre szorulnak ellenfelükkel szemben, 

akkor is lecsúszhattak volna az aranyról. 
De ők győztek, így a díjkiosztó ünnepsé-
gen a magyar tengeri bajnokságok törté-
netében öt alkalommal is veretlen Czégai 
Péternek életében először kellett csapatát 
legyőző ellenfélnek gratulálni.

A 2014. évi magyar tengeri bajnok DAK 
Sailing Team: Pallay Tibor, Büki Gábor, 
Dr. Keszthelyi Gábor, Keller András, Ku-
rucz Zoltán, Tarány Gábor és Varga Lajos.

Hasonlóan szoros verseny folyt a bronz-
éremért. Az utolsó futamon sokáig a Czap 
Zoltán vezette Kör-Ker Interteher csapat 
vitorlázott nyerő helyen, ám az első pálya-
jelnél még nagy hátrányban lévő KÉSZ 
csapat Sáfián László vezetésével parádé-
san jött előre, és bebiztosította a harmadik 
helyét. 

A X. Magyar Tengeri Nagyhajós Baj-
nokság résztvevői hét futamon valamivel 
több, mint százmérföldnyi pályát teljesítet-
tek.  (ruji)JUBILEUMI TIZEDIK

X. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság
Impression Sailing Week

A Burin Yachting Club, a Burin Yachtcharter és 
a Yacht Club Biograd szervezésében novem-
ber 6. és 9. között bonyolították le az Elan 
Impression Sailing Weeket a biogradi öbölben, 
a Marina Kornati előtti vízterületen. A regattán 
nyolc magyar egység is rajthoz állt, rajtuk kívül 
osztrák, lengyel, szlovák, szlovén, horvát és 
cseh vitorláscsapatok érkeztek. A versenyt Elan 
Impression, Elan Cruiser és Elan Performance 
kategóriában bonyolították le, de ORC-beso-
rolás alapján is értékeltek. A rendezvény évről 
évre nagy mezőnyöket vonz, amiben fontos 
szerepe van a professzionális lebonyolításnak, illetve a parti rendezvények remek hangulatának is. 

Idén a rendezők minden eddiginél több résztvevőre számítottak, ám az időjárás közbeszólt. Erős 
jugót ígértek az előrejelzések és a viharos erejű szél meg is érkezett. Sokan emiatt le sem jöttek az 

északabbra fekvő kikötőkből, ám így is 41 hajó várta a pénteki rajtot. 
A Biograd előtti vízterületen az első napon 30-40 csomós szél fújt, ezért 
a rendezők többórás várakozás után törölték a futamokat. Másnapra 
csendesedett a szél, amelyben sikerült két teljes értékű pályafutamot 
lebonyolítani. Elindítottak egy túrafutamot is, de ezt csak rövidítést köve-
tően lehetett befejezni. 

Az egyik legnépesebb osztályban a tizenegy hajót felvonultató Elan 
350-esek között magyar győztest ünnepelhettek az esti díjkiosztón és 

fogadáson: a Bereczki László vezette csapat mindhárom futamát magabiztosan nyerve végzett az 
első helyen.
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3. helyezett a KÉSZ csapat és Sáfián László

Ezüstérmes lett a Czégai Péter vezette  
SchmidtGép csapat


