
Audi Laser és 420 Magyar Bajnokság – Balatoni Yacht Club 

 

Augusztus 27-én, kedden a Balatoni Yacht Club rendezésében kezdődtek (volna) a versenyek. 

Azonban a vitorlázás egy fontos eleme hiányzott, nevezetesen a szél. Mindkét napon történt 

kísérlet futam rendezésére, de minden próbálkozás hiábavaló erőfeszítésnek bizonyult.  

 

Augusztus 29-én, a harmadik versenynap reggelén bizakodásra okot adó friss keleti szél fújt az 

Alsóörs előtti vízterületen. A versenyvezető az előző napon ebben bízhatott, amikor a rajt 

időpontját a kiíráshoz képest egy órával előbbre hozta. És milyen jól tette! Ugyanis tíz óráig egy 

kifejezetten jó futamot sikerült lebonyolítani. A hat–nyolc, időnként tíz csomós szélben az 

élmezőnyben szoros versenyeket láthattunk.  

 

A első futamot követően rögtön kezdődött a nap második futama, de már kevesebb széllel, amely 

menet közben még tovább gyengült. Így történhetett meg, hogy a 420-as és a Laser Radial 

mezőnynek sikerült teljesítenie a pályát, de a Laser 4.7 versenyzők irreálissá vált futamát félbe 

kellett szakítani.  

 

A harmadik nap végén csak reménykedhetünk, hogy a bajnokságot sikerül érvényesen befejezni. 

Ehhez ugyanis a Laser Radial és a 420 osztályok esetén még két-két futam szükséges, a Laser 4.7 

viszont esetében még nehezebb a helyzet, nekik egy érvényes futamuk lévén, még további háromra 

van szükségük. Ami látva az időjárás előrejelzést, ha nem is lehetetlen, de nehéz feladat elé állítja 

a rendezőket.  

 

Holnapra is 4–7 csomós, változó irányú (20–80 fok között ingadozó) északkeleti–északi szél 

várható. Ebben versenyt rendezni – pláne három futamot – nagyon nehéz, de ha kitart, akkor nem 

is lehetetlen.  

 

420-as mezőny abszolút sorrendjében Szűcs Benedek – Batiz Ábel kettős (két futamgyőzelemmel) 

vezet, Litkey Janka – Érdi Hanna Noa a második és Benyó Máté – Horváth Ákos a harmadik, 

mindhárman a Tihanyi Hajós Egylet versenyzői.  

 

De ennél fontosabb, hogy a 420 U19 korcsoportban Litkey Janka – Érdi Hanna Noa (THE, egyben 

a legjobb leány páros), Lukas Wehrenberg – Tobias Kraus (YC Kladno, JK Ceska Lipa), Szalai Súta 

(Keszthelyi Yacht Club) – Asperján Dénes a sorrend.  

A 420 U17 korosztályban Szűcs Benedek – Batiz Ábel, Benyó Máté – Horváth Ákos, Fináczy Panna 

– Pertl Liza Dalma állnak az élen.  

 

Laser Radial mezőnyt Oskar Madonich 

(Zatok Sailing Club) vezeti a bajnoki 

értékelésben első Virág Balázs, Szűcs 

Ábel és Tagai Marcell (mindhárman THE 

versenyzői) előtt.  

A Laser 4.7 U18 első három helyezettje: 

Kovács Attila (MVM SE), Vladiszavlyev 

Alexandar (Spartacus Vitorlás Egylet), 

Boja Krisztina (JK Zemun).  

A Laser 4.7 U16 első három helyezettje: 

Nagy Bendegúz (BYC), Cserveni Dániel 

Benedek (THE-YKA), Sigmond Soma 

(BYC).  


