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Jó szél, napsütés fogadta a 63 versenyzőt! 

A Magyar Bajnokság megnyitóján A Balatoni Yacht Club nevében Haide Bence köszöntötte a 

résztvevőket és a meghívottakat, a verseny és a klub szponzorait. Majd Alsóörs polgármestere, 

Hebling Zsolt fejtette ki rövid beszédében, hogy személyesen is örül annak, hogy Alsóörsön első 

alkalommal rendeznek Finn-dingi Magyar Bajnokságot.  

 

Az első futam előtt halasztani kényszerült Beliczay Márton a verseny főrendezője, mert a 

megnyitót követően nem minden résztvevő ért ki időben a rajthoz. Azonban rövid várakozás után 

a szél is frissült és stabilizálódott az iránya, így kezdődhetett a verseny.  

 

Rögtön az első futam megmutatta az erőviszonyokat, a bajnoki címet bátran előre kiadhatta volna 

a rendezőség, természetesen a világbajnok Berecz Zsombornak. Kétséget sem hagyott afelől, hogy 

kiemelkedik a hazai mezőnyből, utcahosszal nyerte a futamot.  

 

A  második futamban kiderült, hogy ő egy másik ligában versenyez... Ismét simán, szokatlanul nagy 

fölénnyel győzött.   

 

A harmadik futamban egy szélforduló miatt a nyolcadik helyen ért fel az első bójához, a bő szélben 

pillanatok alatt sorra hagyta le az előtte lévőket. A hátszél végén már a második helyen állt. Úgy 

harminc méterre a futamban vezető Németh Domokos mögött. Ez csak lebonyolítás kérdése – 

gondolhatta mindenki –, pár száz méter és „helyreáll” a rend. Azonban nem ez történt, Németh egy 

teljes cirkálószakaszon tartotta a világbajnokot! Az utolsó hátszélre fordulva azonban meg kellett 

adja magát a világon talán legjobban bőszelező finnesének, aki ledolgozta hátrányát, majd végül  

győzött a nap utolsó futamán is.  

 

Mondhatni: nem történ semmi rendkívüli.  

De... Németh Domokos mindössze 17 éves! Számára hatalmas siker megszorongatni a világbajnokot! 

Amúgy mindhárom futamban második helyen ért célba, ezzel összetettben kilenc ponttal vezet Ian 

Ainslie előtt.  Ainslie is 

egy finnes ikon, három 

olimpián szerepelt(1992 

Barcelona, 1996 Atlanta 

és 2000 Sydney), 

valamint a dél-afrikai 

Shosholoza America’s 

Cup csapat tagja volt. 
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Jól indult ez a nap is. Reggel friss, de a tegnapihoz képest azért gyengébb szélben indulhatott a 

pályára a mezőny. Mivel tíz csomót nem érte el, a pumpálás nem volt megengedett.  

Tiszta rajtot követően a többség a széleken vitorlázva próbált előrejutni. A lengések 

következtében hol az egyik, hol a másik oldal tűnt kedvezőbbnek. Az első církáló szakasz végére a 

versenyben vezető Berecz Zsombor harmadiknak érkezett. Az első pályajelnél Kaiser Kristóf 

vezetett, Németh Domokos ekkor nem volt az első tízben.  

 

Bőszélben - kiemelkedő sebességének köszönhetően - Berecz Zsombor ismét az élre került. A jó 

sebesség persze nem a véletlen műve, rengeteg munka van mögötte.  

A második szakaszon vitorlázott a mezőny, amikor a szél tovább gyengült, így pályamódosításra 

került sor, a rendező rövidített.   

Előnyét végig növelve Berecz győzött Kaiser Kristóf és Rácz Levente előtt. Az összetettben 

Berecz, Németh, Huszár Géza a sorrend.  

 

A következő futamra várva előbb a vízen, majd egy óra elteltével a parton halasztott a rendező, 

de a szél nem lett alkalmas további versenyzésre. Folytatás – reményeink szerint – holnap, de a 

meteorológiai előrejelzés sajnos nem sok jóval biztat...  

 

Jelenleg az összetett 

eredmények alapján 

Berecz a bajnoki cím 

várományosa, Németh a 

legjobb Junior, Huszár 

vezeti a Masters 

mezőnyt,  Ainslie áll az 

élen a Grand Masters-ek 

között, Székely Antal 

pedig első a Grand Grand 

Masters kategóriában. 
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Miután a szombati napot szélhiány miatt meddô várakozással töltötték a versenyzôk, a zárónapon 

három futamot sikerült teljesíteni.  

Vasárnap az elsô próbálkozás sikertelennek bizonyult, éppen felért néhány hajó az elsô bójáig, 

amikor egy ötven fokos szélforduló miatt a futamot a rendezô érvényteleníteni kényszerült.  

Pályaátrendezést követôen ismét kezdôdhetett a verseny. Ideges lehett a társaság, mert csak 

ötödik(!) próbálkozásra, fekete lobogó alatt sikerült elrajtolniuk. Az ötödik futamban az élen a 

szokásoknak megfelelôen ismét Berecz Zsombor és Németh Domonkos végzett, harmadiknak 

Lukács Ákos ért célba.  

 

A nap második – összesen a hatodik – futamra a szél gyengült, lehetett 5–6 csomó, ami megkavarta 

a szokásos »menetrendet«. Berecz Zsombor az elsô bójánál nem volt az elsô húszban sem, de végül 

ismét az elsô helyen végzett. A továbbiakban Ian Ainslie, az osztrák Moritz Spitzauer, Kántor 

Zsigmond, Székely Antal, Kónya Balázs és Haidekker Elemér volt a sorrend. Ugyanakkor az 

összetettben a második Németh Domonkos a 15, a korábbi futamok alapján szintén jól álló Kaiser 

Kristóf pedig a 19. helyen ért célba.  

 

A záró futam eredményétôl függetlenül Berecz már megnyerte a Magyar Bajnokságot, ezért nem 

is indult. Kaiser Kristóf nyerte a futamot, Huszár Géza volt a második, Németh Domonkos a 

harmadik helyen futott be. Ezzel összetettben megvédte a második helyét, Ainslie pedig egy 

negyedik hellyel bebiztosította a bronzérmét. Negyedik: Huszár Géza, ötödik Lukács Ákos, 

hatodik: Kaiser Kristóf.  

 


