
Balatoni Yacht Club – O’Neill Nádas Kupa 

 

Az első nap széltelensége után, meteorológia mára még gyengébb légmozgást ígér. Vasárnap 

hajnalban nem volt biztató a helyzet. Reggel azonban már felhők  gyülekeztek, remélhettük, hogy 

előbb-utóbb szél is érkezik.  

Kilenc órakor már határozottan – nyolc–tíz csomóval – fújt.  

Az első futam simán lement, szép és izgalmas párharcok után 420-asban  

Érdi Vince – Farkas Benedek kettős győzött, RS Feva osztályban Szabó Ádám – Madár Péter 

(Balatonfüredi Yacht Club) nyerte a futamot, míg az optimistesek között a négy csoport élén 

(abszolút sorrendben) Szaplonczay Balázs (Balatoni Yacht Club) végzett. 

 

A második futam 420-as és az RS Feva osztály rajtját tömeges korai rajt miatt meg kellett 

ismételni, majd egy szélforduló miatt a rendezők halasztani kényszerültek, és a pálya módosítása 

is szükségessé vált. Az új rajteljárás alatt a szél gyengült, de a futamot be lehetett fejezni. 420-

as osztályban Rácz Mihály – Vörös Levente (Procelero) ért elsőként célba, az RS Feva futamát 

Csőregh András – Csőregh Máté Mihály (Balatoni Yacht Club) páros nyerte.  

 

Az Optimistesek második futamára többszöri pályamódosítást és korai rajt miatti csúszást 

követően, igen gyenge szélben került sor. A szigorított rajt során többen is korai rajtosak voltak, 

akiket a versenyrendezőség kizárt a futamból. Szoros küzdelem után Feith Máté (Balatoni Yacht 

Club) győzött.  

 

Ekkor a 420-as és az RS Feva mezőnye 

már a harmadik futamot teljesítette,  

A 420-asok között a harmadik 

futamban ismét Rácz Mihály – Vörös 

Levente (Procelero) győzött, ezzel az 

összetett versenyt is megnyerte. 

Futameredményeik: 3., 1. és 1. hely). 

Az RS Feva harmadik futamában 

Kertész Lóránd – Mucsi Kornél 

(Balatonfüredi Yacht Club) futott 

elsőnek célba, de ezzel is csak negyedik 

lett az összetett értékelésben, a 

versenyt Siklósi Mór – Hevesi Dorka 

egyenletes teljesítményüknek (2., 5., 2. hely) köszönhetően nyerték. 

 

Az Optimistesek harmadik futamának megrendezése a szél gyengélkedése miatt kérdésessé vált, 

de egy rövid idő múlva a szél újra élénkült, így végül minden hajóosztály – az Optimist is – három 

értékelhető futamot vitorlázott. A 3. futamban Török Csanád (Balatonfüredi Yacht Club) győzött. 

A versenyt abszolút értékelésben, ahol az összes korosztály, illetve a versenyzői múlttól való 

összevetés nélkül Szaplonczay Balázs (Balatoni Yacht Club) nyerte, Érdi Félix (THE) és Feith Máté 

(Balatoni Yacht Club) előtt.  

 

A Fehér Flotta végeredménye ezzel azonos, míg a Zöld Flotta sorrendje a következő: 1. Bartos 

Betti (Balatonfüredi Yacht Club), 2. Csizmazia Bence (THE), 3. Tóth Miklós (Balatoni Yacht Club). 

A Narancs Flotta versenyét Schriffert Péter (MVM SE) nyerte, Varga Máté (Procelero SE) és 

Schriffert Áron (MVM SE) előtt.  

 

 



A Zöld Flottán belül a korcsoportok győztesei 

– U13 (13 év alattiak) 2007 és 2008-ban született: Bartos Betti (Balatonfüredi Yacht Club) 

– U11 (11 év alattiak) 2009 és 2010-ben született: Tóth Miklós (Balatoni Yacht Club) 

– U9 (9 év alattiak) 2011-ben vagy utána született: Weöres Zsófia (Kereked) 

 

Magyarázat a Op csoportbesoroláshoz 

Az Optimistek négy csoportban versenyeznek:   

OP OD Red Fleet / Piros Flotta: 

– Nemzetközi szinten tapasztalt, hazai és nemzetközi magyar válogató sorozatban aktív 

versenyzők; 

OP OD White Fleet / Fehér Flotta: 

– Több mint egy éve versenyszerűen haladó versenyzők, akik nem vesznek részt rendszeresen a 

hajóosztály válogató versenyein (egy–két tavaszi nemzetközi versenyt kivéve); 

– valamint 2006-ban vagy az előtt született első éves ifi korú kezdő versenyzők (beleértve első 

éveseket is). 

OP OD Green Fleet / Zöld Flotta: 

– Első éves serdülő korú versenyzők (2006 után születtek), akik 2018-ban nem vettek részt még 

rendszeresen a zöld csoportban a Nádas Kupa sorozat versenyein, valamint nem indultak előző 

évben OP ranglista versenyen. 

 

A Zöld Flottán belül a következő korcsoportok kerülnek felállításra: 

– U13 (13 év alattiak) 2007 és 2008-ban született 

– U11 (11 év alattiak) 2009 és 2010-ben született 

– U9 (9 év alattiak) 2011-ben vagy utána született 

OP Orange Fleet / Narancs Flotta: 

– Még MVSz versenyengedéllyel nem rendelkez; azaz nem leigazolt ún. „pre-racing” versenyzők. 

 


