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Asso99. A hajó 1983-as konstrukció, ehhez képest a mai napig rendkívül sportos, igazi csapatjátékszer. 
Spinnakerrel és trapézzal komoly összhangot igényel, a mezőny pedig valóban igazán rangos vitorlázókból áll. 
Itt győzedelmeskedni nem könnyű. Kinek ne jutott volna már eszébe ebben a hajóosztályban versenyezni? 

Nekem ez már régi vágyam volt, de a Gyapiéknak is valószínűleg a fenti tények járhattak a fejükben, amikor a 
sikertelen 470 kvótaszerzés után a hazaúton úgy döntöttek, hogy kipróbálnák magukat ebben a rangos osztalyban. 
Aztán a sors úgy hozta, hogy nem ellenfelek lettünk, hanem inkább egyesítjük erőinket. Én lemondtam a saját 
csapatról és és inkább közös terveket szövögettünk. 

Balázs nem igazán ismeri azt a szót, hogy lehetetlen, de az még engem is meglepett, amikor az első közös 
egyeztetés során azt mondta: „Nyugi Mau, nyerünk!”.  Na már most, gondoltam, ebben az osztalyban, a csapatok 
évekig edződnek össze, találják meg a megfelelő beállításokat és a gyors vitorla-schnittet. - De ha te mondod, 
Balázs, akkor elhiszem.  

Szerencsére akadtak támogatók a tervek megvalósításához. Hajóra mindenképp szükség van egy ilyen 
történethez, a választás pedig a koromfekete Proligy-re esett. Emlékeimben jó állapotúnak tűnt, de az első 
szemrevételezés után láttuk, hogy bizony még sok munka lesz vele. Le a kalappal a srácok előtt, iszonyú sok időt 
töltöttek a szerelvények cserelésével, csiszolással, laminálással, stb stb stb… Sokat gondolkoztunk, hogy nem 
kellene-e inkább versenyezni és gyakorolni ahelyett, hogy még mindig köteleket fuxolgatunk és csörlöket 

tisztítunk, de végül úgy döntöttünk: legyen a hajó az utolsó cm-ig 
rendben, addig ne is szálljunk vízre. Előbb a meló, aztán a szórakozás. 
Ez végülis jó döntésnek bizonyult. 

Egy ígéretes debütáló verseny után (Földvár ODT), ahol a penészes 
ponyvákkal is egy egész szép harmadik helyet sikerült elérnünk már 
nagyon vártuk az új vitorlákat. Hiába érkezett meg időben egy egész 
csinosnak tűnő osztrák design, az anyagra, illetve a közeli Kékszalag 
miatt az elkészítésre sajnos várni kellett.  

Az igazi dilemma akkor volt, amikor pár nappal a verseny előtt ott 
álltam a kivágott szeletek felett és döntenem kellett: vagy 

megvárom, amíg a rutinos kollegák kezdik összeragasztani őket, de akkor valószínűleg kicsúszunk az időből, hiszen 
rengeteg más vitorla várt még átadásra, vagy teljesen kezdőként nekiállok magam, de akkor jó eséllyel hiba fog 
csúszni a gépezetbe, ráncos lesz, csúnya lesz, lassú lesz. Végül is pár alapvető jó tanács után magam álltam neki, 
lesz ami lesz alapon, hiszen muszaj, hogy elkészüljön! A bajnokság előtti két napban aztán a teljes varroda és Asso 
csapat is tudott a nemes ügyünkkel foglalkozni, óriási köszönet nekik ezért.  

Úgy tűnt, hogy a technika kezd szépen összeállni. 
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Ami a csapatot illeti, ügyes srácokat sikerült összelapátolni. A Gyapiék ugye a 470 -es olimpiai indulásért küzdöttek, 
Dávid Nacra 17-ben edződött mannschaftként, Lóri kishajózott, jelenleg a 50-50 profi csapatában tevékenykedik, 
Áron pedig nemrég még Laserben versenyzett. Nekem is megvoltak a magam hajóosztályai és csatái az elmúlt 
évek során. Mindenesetre testalkatra kívülről egy igazi válogatott kis giliszta brigád benyomását kelthettük. Kb.80 
kg-mal voltunk könnyebbek, mint amit az osztályelőírás enged. Ez gyakorlatilag mínusz egy fő. Noha első 
versenyünkön, Földváron fújt a szél rendesen, egész ügyesen csónakáztunk ott is, titkon azért bíztunk egy könnyű-
középszeles versenyben. Én kicsit aggódtam a súlyunk miatt, de a Balázs a szokásos mondatát hajtogatta: Nyugi 
Mau, jó lesz!  

Nagyjából ezt is írta a meteorológia a bajnokság négy napjára. A házigazda a gyönyörű THE kikötője, melynek még 
az a külön előnye is lehetett volna, hogy mindkét medencében hamar tud a rendezőség pályát rakni. Aztán 
kiderült, hogy csak a keleti medencére van engedély. Reméltük, hogy azért így is sikerül majd egy jó versenyt és 
egy érvényes bajnokságot futni. 21 hajó, köztük 6 külföldi egység nevezett, minden adott volt egy jó versenyhez. 

A verseny első napja (csütörtök): 

A tervezett 13.00 rajt helyett kis halasztással kezdtünk, majd kb. egy óra alatt leterjedt valami szél, K-DK irányból.  

1. futam (Zamárdi előtti vizterület, 4-6 csomó, K-DK)  
Egy általános visszahívás után másodjára legalsó 
hajóként sikerült elrajtolnunk. Hadd jegyezzem 
meg, hogy mennyire vártam ezt a pillanatot, hiszen 
én, aki elsősorban a vitorlákért voltam felelős csak 
aznap láttam először felhúzva a kis 
vitorlagyerekeimet. Összemérni, hosszasan 
állítgatni esély sem volt rá. Ebben az osztályban más 
gyártók évtizedek óta fejlesztenek közösen a 
versenyzőkkel, mi meg kapunk egy viszonylag 

ismeretlen schnittet. Gyors lesz? Éles lesz? Tudom, nyugi, de akkor is marha kíváncsi voltam. 

Ez a félsz aztán hamar elillant, amikor a lepörgés és a fordulónk után kinéztünk a baum alatt. Lesz itt tempó, 
gyerekek! Balcsapáson jó nagy felpörgésben elsőnek értünk fel a bójához, mögöttünk egy Infla Deus-Peecasso 
csata kezdett kialakulni. Azok, akik a luv-rajt után Szántód felé nyitottak kevesebb szélben és a bóját célozva egy 
nagy lepörgésben találták magukat. 

A hátszél szakaszon nem változott a helyzet, kreuzban viszont Nyáriék a Detréék elé kerültek, így is alakult a végső 
sorrend: 1. Proligy 2. Peecasso 3. Infla Deus 

Nagy az öröm, rögtön futamgyőzelemmel kezdünk!  
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2. futam (ugyanaz mint az elsőben)  
Már nem hagynak csak úgy minket legalsó hajóként rajtolni, Olcsival (Fantomasso) küzdünk meg ezért a helyért, 

végül egyikőnk sem jön ki jól belőle, mindkét hajó nagy 
hátrányból tud csak a vonalról kikeveredni. Nem úgy a 
Detréék, akik köszönték szépen, hogy nekik megcsináltuk a 
tiszta utat és sima rajt cél győzelmet arattak. Nekünk 
valahonnan a 12. hely környékéről kellett magunkat 
visszaküzdeni, amit egy jó 2. kreuznak és egy pimasz utolsó 
bójavételnek köszönhetően egy 5. helyre sikerült javítanunk.  

Sorrend a futam végén: 1. Infla Deus 2. Tomasso 3. Picabo 

Este egy lángosparti keretein belül beszéltük meg a THE-ben 
a nap eseményeit. 

 

Második nap (péntek) :  

A tervezett 10.00 -órás rajt helyett majdnem egész napos halasztást követően végül késő délután kivitt minket a 
rendezőség.   

3. futam (kissé közelebb Füredhez, mint előző nap, szélerő 5-6 csomó, ÉNy) 
Nem sikerül beállnunk a sorba a rajthoz, így szinte az 
egész mezőny mögött rajtolunk el balcsapáson. 
Megyünk ki a jobb oldalra, ahol egyre kevesebb szelet 
látunk, ráadásul pörög fel a szél: igazán kellemetlen 
így megfordulni, de sajnos muszáj. Pár száz méter 
után visszatesszük, így az egész mezőny halad szépen 
a hosszú balcsapáson, mi valahol a 8-9 hely környékén 
lehetünk. Itt gyújtjuk be a rakétákat először, jó a 
sebesség és az élesség is, így az első bójához már 
harmadikként érünk fel. Peecasso vezet, Fantomasso 
a második. Ez a hátszél szakasz eléggé egytakkos lett, kevés játékkal, marad is ez a sorrend. Kissé balra módosítják 
a pályát a játék kedvéért. Kreuzban mindkét ellenfelünk vigyáz ránk és egymásra is, ismért nem változik semmi. 
Viszont a hátszél szakasz végéhez közeledve Olcsi (Fantomasso) második helyről halzol ki elsőként, mi rátesszük, 
és takarjuk. Nyáriéknak (Peecasso) várniuk kell míg a két hajó által keltett zavart szél megszűnik. Mi ez idő alatt jó 
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szögön tudunk menni a bója felé, amit két halzot követően elsőként veszünk, és ezzel a futamot is nyerjük. Nehéz 
szülés volt, de sikerült. Naplemente, hazavitorlázás. 

Futam utan az eredmény: 1.Proligy 2. Peecasso 3. Fantomasso 

Mivel a Detréék (Infla Deus) ebben a futamban korai rajtosak voltak, így három futam után már komoly előnnyel 
vezetünk összetettben. 

Harmadik versenynap (szombat): 

10.00- es rajt a terv, de ehelyett először vízi majd parti halasztás, végül ismét késő délután, de frissülő szélben visz 
ki bennünket a rendezőség. 

4. futam (egészen Zamárdi előtti vízterület, szélerő 12-17 csomó, DNy) 
Fockos idő van, nem örülünk annyira, hiszen ez a vitorlatípus el sem készült az idő hiányában, kénytelenek vagyunk 

a „penészest” felhúzni. Második lee hajóként 
rajtolunk Olcsiék (Fantomasso) mögött, hamar 
megesznek bennünket, és ki is szorulunk a pálya bal 
oldalára. Hiába tartja a mondás, hogy a Balaton balos, 
mire ki tudunk fordulni, addigra már bőven 
túlkreuzoltuk magunkat. 7-8 hely környékén érünk fel 
a bójához. Hátszélben egy hajót megfogunk, majd a 
bal oldali kaput vesszük és húzunk Tihany felé. Marha 
jó a sebességünk, zárunk fel a többiekre, akik 
Zamárdihoz vannak közelebb. Ők ráadásul már 

fordultak egyet-kettőt. Mi messziről célozzuk be a bóját, de szerencsére biztosnak látszik, hogy fogjuk tudni venni. 
A Balaton balos, kivéve, ha jobbos. A vezető Nyáriékat (Peecasso) kivéve minden hajót megfogunk. Hátszélben 
nem változik körülöttünk semmi, a vége: 1. Peecasso 2. Proligy 3. Fantomasso  

Ez nagy mentés volt.  

5. futam (helyszin ugyanaz, szélerő kb. 10 csomósról 5 csomóra gyengülő) 
Na, ez már végre ismét génua (reacher, ahogy mi hívtuk ), szeretjük ezt az új vitorlát. Legalsó hajóként leeből 
rajtolunk, kopp bal, aztán együtt fordulunk a Csimborasszóval. A jobb oldalon lévőknek kissé lejjebb áll a szél. Az 
előző futamban győztes Peecasso harmadik helyen ér fel a bójához. Hátszélben tartjuk az előnyt, majd a jobb oldali 
kaput véve igyekszünk a mezőny zavart szeléből kikeveredni. Ellenfeleink két irányba nyitnak, mi középen tartjuk 
őket. Gyengül a szél és a helyzet sem változik: 1. Proligy 2. Csimborasszó 3. Peecasso 

Már van kieső futam is, jelenleg ez a verseny állása:  

1. Proligy 5 pont 2. Peecasso 8 pont 3. Infla Deus 13 pont 4. Fantomasso 16 pont 5. Picabo 17 pont 
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Az utolsó nap (vasárnap): 

Friss reggeli keleti fúj, de délutánra komoly zivatar várható, amit megelőzően elég bizonytalanná válik az időjárás. 
Vezető helyről várjuk a végjátékot, nagy azért az izgalom a csapatban. A labda le van készítve az 5-ösre már csak 
be kell rúgni. Génuával megyünk ki a kikötőből, de hamarosan tovább frissül a szél, így fockra cserélünk. Mire 
kiérünk a rajtterületre a szél hirtelen lecsökken.  

6. futam (Tihanyi Apátság vonala, szélerő 7-9 csomó, É) 
Az első visszalőtt rajt után fekete zászlós rajt van, így 
óvatosan rajtolunk, kissé késleltetve. Ezt is visszalövi 
a rendezőség, így valaki(k) már biztosan kívülről 
fogják nézni a futam eseményeit. Reménykedünk, 
hogy valamelyik közvetlen ellenfelünk lesz az de azt, 
hogy mindhárom  közeli ellenfelünket kiírják, nos erre 
tényleg nem számítottunk. Ez durvább, mint a Royal 
Flush vagy a Black Jack.  

Az új rajtot jól kapjuk el luvban, majd végig húzzuk 
egészen a pálya bal oldaláig. Itt 4 hajó van összesen, 
mindenki más jobbra, Siófok felé borított. Fordulunk 
és hamarosan látszik, hogy komoly lesz az előny. 

Elsőnek vesszük a bóját és sikerül növelni az előnyt. Második kreuzban ismét balra megyünk, innen látszanak a 
frissülések. De a mezőny is errefelé jön, szóval nem kell sokat agyalnunk. 

Nyerjük a futamot: 1. Proligy 2. Royal Rolly 3. 100%. Most már szinte kézzel fogható a bajnoki cím.  

Indítanak még egy utolsó futamot, melyben újfent vezettünk, csatázva a Peecassoval es a Picaboval, de a második 
kreuzbója előtt a szél a dél felől közeledő zivatarfelhőknek köszönhetően teljesen megállt. Egy körülbelül 
negyedórás várakozás után a rendezőség nem kockáztat és úgy dönt, hogy lelövi a bajnokságot. Győztünk! 
Hihetetlen és nagyon örülünk, de még szívesen vitorláztunk volna tovább. Az egész csapatnak nagyon tetszik a 
hajóosztály és a nívó is, tényleg öröm itt ilyen ellenfelek ellen versenyezni.  

Nagyon jó érzés volt látni, ahogy a rengeteg befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Igaz ugyan, hogy 
elsősorban nem a vízen, sokkal inkább a hajó gyomrában és a varrodában töltöttük a felkészülés nagy részét, de 
bíztunk a technikában és a saját tudásunkban.  

Jövőre egészen biztosan indulunk! Addigis agyalunk, fejlesztünk.  
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Második helyen a Peecasso csapata végzett. Nyáriék nagyon 
meggyőzően vitorláztak, látszik, hogy sokat vannak vízen, egy 
héttel ezelőtt ez a csapat még a Django katamarán 
fedélzetén futott egy komoly Kékszalag bronzérmet.  

Harmadik helyre a Picabo legénysége ért oda. Kokóékon 
rengeteget segített a szintén új szett vitorla és az a hármas 
korai rajt az ellenfelek részéről, ennek ellenére szépen vitték 
a hajót futamról futamra. 

Negyedik helyen a címvédő Fantomasso csapata futott be. 
Számomra ők az etalon az osztályban. Valahogy ezen a 

bajnokságon viszont Olcsiéknak nem jött ki a lépés, rendre a rossz oldalról kellett magukat visszaküzdeni. Soha 
nem merném őket leírni, legközelebb biztosan erősebben térnek vissza.  

Ötödik lett a Csimborasszó csapata. Gyöciék tavaly 
egy szép bronzot vittek haza és a Földvár előtti 
szeleket jobban érezték, de fiatal csapatukban 
mindig benne van a jobb eredmény. 

Hatodik helyen az Infla Deus végzett. A Detre fivérek 
gyönyörűen vitorláznak a mai napig is, de mint 
tavaly, úgy idén is becsúszott a korai rajt, idén 
ráadásul kettő is.  

Ezen kívül gratulálunk a többi helyezettnek és 
résztvevőknek is, valamint azoknak a külföldi 
egységeknek, akik veszik a fáradságot és 
ellátogatnak ide hozzánk. 

Köszönjük a THE csapatának a remek rendezést és a klassz környezetet. 

És végül jöjjenek azok, akik nélkül ez a siker biztosan nem jöhetett volna létre: 

ACO Magyarország, Mikropakk KFT., és Doyle Sails in Hungary teljes csapata. 

Köszönjük ezúton is! 
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A Proligy csapata:  

 Gyapjas Balázs (Pit)-  helmsman 

 Gyapjas Zsombor (Pit) - trim 

 Sarközy András (Pit) – backstay, trim 

 Tenke Áron (Trapez) - pitman  

 Molnár Dávid (Trapez) – mast 

 Erőss Loránd (Trapez) - bowman 

 


