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Első nap 

 

Ahogy azt a meteorológia előre jelezte, reggel kemény időre ébredtünk, borús idő és erős szél 

várta az Op mezőnyt.  

Valóban csak várta… A megnyitót követően a versenyvezetőnek parti halasztást kellett elrendelnie, 

mert az alapszél ugyan megvitorlázható lett volna, de a harminc csomó körüli befújások nem voltak 

vállalhatók.  

Délig halasztott, és Igaza lett, 12 órakor a mezőny – a szél mérséklődése után – kivitorlázhatott. 

Egy órával később el is rajtolt az első futam.  

A szél még mindig erős, de már megvitorlázható, a hullámzás pedig – a korábbi erősebb szélnek 

köszönhetően – szokatlanul magas volt. Akadt ugyan néhány borulás, de 121 versenyző közül csak 

26-an, többnyire serdülő korú (8–12 éves fiatal) nem fejezte be – vagy el sem kezdte – az első 

futamot. Az utóbbiak edzői felmérték tanítványaik fizikai adottságait, képességeit, a kezdők 

esetében a tapasztalat hiányát, és nem kockáztattak egy esetleges súlyosabb kudarcot. Helyes 

döntés volt, egy húszon valahány kilogrammos gyereknek nem a mai szélben kellett volna 

bizonyítania.  

 

A kék csoportban Borda Levente 

(Spartacus VE) bizonyult a legjobbnak, 

míg a sárga csoportot egy osztrák 

versenyző, Anton Messeritsch (YCBb) 

nyerte.  

Az első futamban a lányok között Fehér 

Boróka (Balatoni Yacht Club) bizonyult a 

legjobbnak, míg a serdülők között  Kis-

Szölgyémi Soma (Kereked SE) végzett 

az élen.  

A nagy pálya végigvitorlázása a 

legjobbaknak is közel egy órás futamot 

jelentett, a kezdő serdülôknek pedig 

majdnem a dupláját.  

 

A következő futam ideális esetben is csak 15 óra 20 perckor kezdődhetett volna, de igazítani 

kellett a pályát, majd több általános visszahívást követően csak jóval négy óra után rajtolhatott a 

kék, majd a sárga csoport.  

A szél tovább mérséklődött, de még mindig erős volt.  

 

Mindkét csoportban megismételte előző futambeli győzelmét Borda Levente és Anton 

Messeritsch. 

A lányok között ezúttal az osztrák Livia Farese (UYCNS) végzett az élen. A serdülők győztese: 

Kis-Szölgyémi Soma. 

Természetesen az összetett versenyben is Borda Levente és Anton Messeritsch állnak az élen 2–

2 ponttal, Tóth Attila (Spartacus VE) és Demjén Olivér (Spartacus VE) előtt. A lányok között az 

első helyen Livia Farese áll. Kis-Szölgyémi vezeti a serdülő korúak mezőnyét.  
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Második nap 

 

Reggel esős, párás, a korábbiakhoz képest kifejezetten hűvös, már-már hideg időre ébredtünk. 

Egy valami hiányzott a kezdéshez, a szél. Így ismét halasztással kezdődött a nap. A meteorológia 

szerint délelôttre frissülő szelet ígért, és ismét helyesnek bizonyult az előrejelzés. Egy órai 

várakozás után indult vízre a mezőny.  

 

A szél legyezett egy ideig, majd fokozatosan erősödött és beállt északi irányra, az első futam 

alatt moderált (10–18 csomós) maradt, másodikra viszont 20–25 csomósra erősödött. A második 

futamra egyre növekvő hullámok között került sor.  

Mivel a továbbiakban is ersödött, a meteorológia pedig viharos időt (25–32 csomós szelet) 

prognosztizált, a rendező nem indított harmadik futamot. A meteorológia ezúttal tévedett, a szél 

gyengült, és a délelőtti tízcsomósra állt be, azzal a különbséggel, hogy a befújások még enyhébbek 

is voltak.  

 

Így a mai napon két nagyszerű 

futamot sikerült lebonyolítani.  

Az osztrák Anton Messeritsch 

(YCBb) a délelőtti gyengébb szélben 

a harmadik, míg az erősszeles 

második futamban ismét az első 

helyen ért célba, ezzel vezet az 

összetettben. Pontegyenlőséggel 

második a mai első futam győztese, 

Borda Levente (Spartacus VE),  aki 

harmadik helyen fejezte be ma a 

második futamot. Mindketten három 

pontot gyűjtöttek. Őket öt ponttal 

Tóth Attila (Spartacus VE) követi a 

listán, egyel maradt le Fehér Boróka 

(Balatoni Yacht Club).  

A leányok között Fehér Boróka 

magabiztosan, 11 ponttal vezet, két 

osztrák versenyző – Livia Farese és 

Katharina Kropfitsch – előtt. 

A serdülő korosztályban Kis-

Szölgyémi Soma (Kereked SE), 

Héder Benedek Barna (Spartacus 

VE), Katharina Kropfitsch a sorrend. 

Ezzel a selejtező szakasz lezárult, a 

holnapi zárónapon Arany- és 

Ezüstcsoportban folytatódnak a 

küzdelmek.  

 


