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Tengerre, hajósok!

kapiTány,    kapiTányok
Résztvevőként élvezhettük az idei TNmB-t

kTóber közepén rendezTék a iX. Ten-
geri nagyhajós Magyar bajnokságoT 

az Adrián. Öt napon át versenyeztek a csapatok 
a Kornáti szigetvilág csodálatos tájain, összesen 
hat futamot teljesítve. A kiélezett csatákat testkö-
zelből, az egyik hajó, az LP média legénységi tag-
jaként követhettem. Figyelem! érzelmektől sem 
teljesen mentes beszámoló következik!

horvát autópályán sebesen jár 
az ablaktörlőlapát. Szakad az 
eső, szürkébe borult a táj. Egy 

vitorlásversenyre tartok, mellettem a fo-
tós kolléga örömtől telve fényképezgeti a 
felhőkbe burkolózott hegyeket, a „füstöl-
gő” erdőket. A párában várakozás: elő-
ször fogunk vitorlázni a tengeren.

Új vizeken
A Sail-ing Kft. tavaly vette át a bajnok-
ság rendezésének jogát, a jól sikerült 
bemutatkozó pedig folytatást eredmé-
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nyezett. Híre kelt, hogy ismét színvo-
nalas a korábban meghurcolt rendez-
vény, így a nevezők között olimpikonok, 
sokszoros válogatott versenyzők vitor-
láztak csatába, a rangos elismerésért. 
Biograd kikötőjében egy közös vacso-
rával kezdődött a program. Régi isme-
rősök üdvözölték egymást, vastaps fo-
gadta egy-egy résztvevő megjelenését. 
Baráti kör ez, egy család, tele tisztelet-
tel és elismeréssel a másik iránt. Régi 
küzdelmek keltek életre az asztalok fö-
lött, újakra születtek ígéretek.

Másnap két futammal rajtolt a bajnok-
ság. A címvédő DAK Sailing Team be-
állítási gondokkal küszködött, a Det-
re-testvérekkel megerősített Lillafüred 
ST és a Czap Zoltán által kormányzott 
Kör-Ker – Interteher azonban óriási 

csatát vívott egymással. Végül mindkét 
csapat egy első és egy második hellyel 
zárt, így pontegyenlőséggel várták a 
következő versenynapot. Eközben csa-
patunk, az LP Média a mezőny hátsó 
részében próbálta felvenni a ritmust: 
a hatfős legénység fele először vitorlá-
zott. A kötelek színét hamarabb meg-
jegyeztük, mint a nevét, így inkább fel-
matricáztuk őket. A második futamon 
már sikerült a bolyhoz közel marad-
nunk, ezt sikerként könyveltük el (vala-
mi kell, hogy kitartson a kedvünk).

élesedés
A harmadik futamot kiváló körülmé-
nyek között rendezhették meg a szer-
vezők. A körülbelül harminc tenge-
ri mérföldes pálya négyórás küzdelme 
végül egy idegőrlő csatában ért véget, a 
két éllovas és a tavalyi bajnok között. A 
három csapat másodpercekre egymás-
tól ért célba! A DAK ST megszerezte 
idei első futamgyőzelmét, így elindult 
az ellenfelek után. Mi egy nagysze-
rű hatodik helyért küzdöttünk, meg is 
szereztük, majd kiderült, hogy pályát 
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tévesztettünk (nem a vitorlázásra gon-
dolok: a csata hevében rossz oldalról 
kerültünk meg egy világítótornyot, így 
visszaléptünk). Én szinte ugyanolyan 
boldog maradtam, mint a kizárás előtt, 
hiszen végre a mezőnyben küzdöttünk!

Nemcsak a csapatok keményítettek 
be, az időjárás is. Szerdán kopogó esőre 
keltünk, a ringatózó szállás pedig a szél 
hevességéről tanúskodott. Kétszer ha-
lasztottak a szervezők, aztán lefújták a 
napi futamot – veszélyes lett volna vi-
torlázni. Helyette maradt a városnézés, 
kedvére ismerkedhetett mindenki a he-
lyi gasztronómiával, pihenhetett, vagy 

elemezhette a stratégiáját. Vodice őszi 
városkája barátságosan fogadta a ma-
gyar csapatokat.

A csütörtök aztán bemutatta a vi-
torlázás legszebb részét. Friss, tizen-
öt-húsz csomós szél, hullámzó víz, si-
kerre éhes vetélytársak. Elképesztő 
csatákat hozott ez a nap is! Két futam, 
összesen közel ötven tengeri mérföld. 
Hosszú és kimerítő vitorlázás után, sö-
tétedéskor, az égen ragyogó Hold kísé-
retében aznap másodjára is a DAK ST 
szelte át legelőször a célvonalat, így a 
véghajrát már az élről várhatták. Pont-
egyenlőséggel állt mellettük a Kör-Ker 

– Interteher, két pontra követte őket a 
Lillafüred ST. Tűzijátékot ígért a zárás.

A mi csapatunk is a legnehezebb na-
pon tudott bizonyítani. Kapitányunk, 
Gál István biztosan kormányozta a 
hajót, adta ki utasításait. Látszott raj-
ta, hogy a nagy szélben, a viszontagsá-
gosabb időjárásban érzi otthon magát. 
Két küzdelmes hatodik helyet hoztunk 
el, ami a nagy nevektől hemzsegő me-
zőnyben, amatőr csapattal, igazán szép 
teljesítmény. Felfokozva várta hát a tel-
jes bajnokság a pénteket.

vihar helyeTT
Nincs szél, nincs szél. A tény, aminek 
senki sem örül az utolsó versenynapon. 
Csúsztatni kellett a rajtot, de az időjá-
rás nem mutatott hajlandóságot a vi-
torlázás megsegítésére. Délután kettő-
kor végül elrajtolt egy rövidített futam, 
kétórás limittel. Ha ennyi idő alatt beér 
az első hajó, akkor érvényes a verseny. 
A kis szél ugyanúgy a sport része, mint 

 A címvédő
pallay tibor és csapata erős felállással vágott neki az 
idei tengeri bajnokságnak. Esélyesként jöttek, de meg kellett 
szenvedniük az aranyért. „Az első háromba vártuk magunkat, 
azonban a Detre-testvérek ellen nagyon nehéz nyerni. Tőlük 
tartottunk a leginkább” – mondta el Pallay.

A hétfői futamokon a kialvatlanság és a be nem állított 
hajó kellemetlen helyzetbe hozta a csapatot. „Vasárnap éjfél-
re értem Biogradba, így nem tudtunk gyakorolni – közölte a 
skipper. – Mivel charterhajókról van szó, nem egyformák, né-
melyiknél akár 3-4 fél csomós sebességkülönbség is lehet. Az 
első napunk a beállítások kereséséről szólt, de sikerült gyor-
sulnunk.” Nem is akárhogyan! Sorozatban háromszor nyertek, 
így az utolsó futamon állt, vagy bukott minden.

„A start után bejelentették, hogy korai rajtos hajó van, mi 
pedig láttuk, hogy Detréék azok – emlékezett vissza Pallay. – 
Innentől kezdve csak arra figyeltünk, hogy Czap Zoliékat ma-
gunk mögött tudjuk. Nagyon elmentek tőlünk, kezdtem úgy 
érezni, hogy be kell érnünk a szimpatikus vesztes pozíciójá-
val. Ám sikerült kihasználnunk a szélváltozásokat, megelőz-
tük őket. Amikor ismét támadtak, olyan helyen akartak elfér-
ni, ahol erre a szabályok szerint nem volt lehetőség. Hibáztak, 
de a hibájukat nem javították azonnal, így óvás lett a vége. 
A zsűri nekünk adott igazat és a másik hajó elismerte vétkét, 
így a leintés után másfél-két órával örülhettünk csak felhőt-
lenül. Ami biztos, hogy jövőre ismét jövünk, és ha már itt va-
gyunk, a címvédés a cél!

a nagy. Más taktikákat kell alkalmazni, 
máshogy kell közlekedni. Tuss Miklós 
az utolsó versenyen bemutatta, mit ér 
több mint ötven év tapasztalata – ama-
tőr legénységét vitte győzelemre. Ehhez 
ugyan az kellett, hogy a versenyt meg-

nyerő Lillafüred ST futama érvényte-
len legyen, mert korai rajtot vettek és 
nem fordultak vissza, ám az eredmény 
így is hihetetlen.

Mögötte rendkívüli csatát vívott a 
DAK ST és a Kör-Ker – Interteher. Hol 

tájkép csata közben: a csapatok "kiülik" a hajókat a súlyelosztás miatt

munkában a legénység – kiélezett helyzetben minden másodperc számít

az egyik, hol a másik csapat állt nye-
résre, aztán Czapék ütköztek az útjo-
gosult Pallayékkal (a spinnakerük két-
szer ért a címvédő hajó árbocához), így 
a DAK ST óvást jelentett be. Mivel az 
ütközés tényét az ellenfél sem tagadta, 



•  2013. 11. szám     www.presztizs.com54

Tengerre, hajósok!

Agrofil 2000. Kft.

Mezõgazdasági bérmunka
Tárkány 25 km-es körzetében

Teljes körû szolgáltatás 
a vetéstõl a betakarításig

Modern géppark

H-2945 Tárkány, Belmajor 3. Tel.: Szabó Péter +36/30-3510598

Jövôbe mutató technológiai 
megoldások (GPS alapú vetés, 

GPS-OPTIFX alapú mûtrágya-kijuttatás)

Korrekt azonnali 
számítógépes minõsítés

(tisztaság, alap paraméterek 
és esésszámmérés)

8 napon belüli 
fizetés

Tisztítás, szárítás,  
raktározás

Tárkányi telephelyünkön 
modern (2008-ban átadott) 
szárító, saját vetõmagüzem 
és több ezer tonna tároló-

kapacitás várja megbízóinkat

Termeltetés, terményfelvásárlás

a zsűri a címvédőnek adott igazat, így 
annak ellenére, hogy mind a Lillafüred 
ST, mind a Kör-Ker – Interteher boldo-
gan, bajnokként hajózott át a célvona-
lon, idén is a DAK Sailing Team nyerte 
a Tengeri Bajnokságot. Az ellenfelek el-
ismerték a hibákat, így a rossz érzések 
hamar elpárologtak.

Nekem egy pillanatig sem volt rossz ér-
zésem! Egy akció dús és izgalmas spor-
tot ismerhettem meg, tele versenyszel-
lemmel, taktikával, karakterekkel. A 
sós levegőt még mindig az orromban 
érzem, és imbolyogva állok a betonon. 
Még hallom a sirályokat és kapitá-
nyunk szavait: Uraim, halzolni fogunk, 
mindenki a helyére!

  Színvonalas 
szervezés

ismét sikeres bajnok-
ságot rendezett a Sail-Ing 
Kft., csupa pozitív visszhang-
gal. Rendkívül erős mezőny 
verbuválódott össze, a részt-
vevők látványos futamokon 
mérték egymáshoz erejüket. 
A Magyar Vitorlás Szövet-
ség elismerése sem maradt 
el. „Felhívtak, hogy gratulálja-
nak – mondta Molnár Csaba, 
a verseny egyik főszervezője 
–, de a Balatonnál is többen 
megdicsértek minket. Örülök, 
hogy sikerült egy színvonalas 
bajnokságot lebonyolítani.”

Jót tett az a tény is, hogy az utolsó pillanatig három csapat ment a győzelemért. A leintés 
utánra tolódott eredményhirdetés pedig szokatlanul simán zajlott. „A verseny előtt pont az ilyen 
szituációktól tartottam – közölte Csaba az óvásra utalva –, azonban az ítéletet mindenki tudomá-
sul vette. Ez számunkra nagyon jó jel, hiszen a versenyzők korrektnek tartották a munkánkat. Ne-
héz helyzetben is jól vizsgáztunk.”

Arra a kérdésre, hogy mi volt a hét legkellemesebb emléke, Csaba nevetve válaszolt. „Amikor 
végeztünk, és mindenki elégedetten távozott. A rendezőség komoly stressznek van kitéve egész 
hét alatt, a zsűri hajón is mindennaposak a viták, de ez csak azért van, mert mindannyian a lehe-
tő legjobb futamokat akarjuk megrendezni. Így amikor sikerrel zárult a hét, fellélegezhettünk.”

A Sail-Ing Kft. a jövőben is nyitott a Tengeri Bajnokság megrendezésére, ha az MVSZ rábólint, 
akár négyéves szerződést is kaphatnak. A színvonalat látva érdemes folytatni.

szoros befutó: 
ezt a párbajt 
megnyertük! 

a legjobb látvány, 
hogy mögöttünk 

vannak

mesés tájak, 
vérre menő 
csaták 
– a díszlet
kifogástalan: 
a kornáti 
szigetvilág


