VITORLÁS
GYERMEKTÁBOROK
ALSÓÖRSÖN

KEDVES VITORLÁZÓ
BARÁTUNK!
Nagyon örülünk, hogy úgy döntöttél, megismerkedsz a vitorlázás
szépségével és rejtelmeivel. Ez a gyönyörű sport hamar a szívedhez fog
nőni, hiszen a szelek szárnyán és a hullámok hátán siklani hatalmas
élmény!
E mellett a vitorlázás kitartásra, céltudatosságra, csapatszellemre nevel,
és vitorlázás közben a friss levegőn, a sokszínű Balatonon töltheted a
nyarat táborozó társaiddal együtt.
Velünk megtanulhatod az önálló hajóvezetés alapjait és ha a tábor után
tovább szeretnél fejlődni, ifjúsági versenyprogramunkhoz is
csatlakozhatsz!

A vitorlázás és az elméleti alapok
elsajátítása mellett további
érdekes programokkal színesítjük
az ittléted, mindezt gyönyörű
környezetben.

ALSÓÖRSÖN

Sok szeretettel várunk, hogy
együtt vízre szállhassunk!

MIÉRT MINKET
VÁLASSZ?

BIZTONSÁGOS TÁBOROZÁS HATALMAS BALATONI PARTI ZÖLD TERÜLETEN
AKKREDITÁLT KÉPZŐHELY - A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÁLTAL
SZAKMAILAG ELISMERT KÉPZŐHELY (VITORLÁS SULI PROGRAM)
A KORMÁNYZATI JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKKEL ÉS AJÁNLÁSOKKAL
ÖSSZHANGBAN LEVŐ SZERVEZÉS ÉS HIGIÉNIAI SZABÁLYOK
MINDEN TÁBOROZÓ SAJÁT EGYSZEMÉLYES OPTIMIST KISHAJÓT KAP
HASZNÁLATBA
TÍZ TURNUS A NYÁRI SZÜNIDŐ ALATT
ÉVENTE TÖBB MINT 200 VITORLÁZÓ PALÁNTÁT NEVELŐ LELKES CSAPAT
BENTLAKÓ ÉS NAPKÖZIS OPCIÓ
SZAKKÉPZETT ÉS TAPASZTALT EDZŐK, OKTATÓK
KORSZERŰ OKTATÓHAJÓK ÉS EDZŐMOTOROSOK
MAGAS SZÍNVONALÚ VITORLÁS OKTATÁS
VÁLTOZATOS KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
GYÖNYÖRŰ KÖRNYEZET, JÓ HANGULAT
LEHETŐSÉG A TOVÁBBFEJLŐDÉSRE A BALATONI YACHT CLUB UTÁNPÓTLÁS
VERSENYPROGRAMJA KERETÉBEN

ALSÓÖRSÖN

A BALATONI
YACHT CLUBRÓL
A Balatoni Yacht Club több mint 100 éves múltra tekint
vissza, 1912-ben, hazánk második vitorlás egyesületeként
került megalapításra, jelenleg az egyik legaktívabb és
legeredményesebb vitorlás utánpótlás bázisok egyike .
Tevékenysége során mindig fontos küldetésének
tartotta és tartja a hazai vitorlázás fejlesztését, a
vitorlás utánpótlás-nevelést, a hazai versenyvitorlázás
és élsport támogatását, a sport által közvetített
értékek hangsúlyozását, a vitorlázás minél szélesebb
célközönséghez való eljuttatását.

TEVÉKENYSÉGÜNK
Vitorlás táborok és iskolai vitorlás program
A nyári vitorlás táborok kiváló lehetőséget
nyújtanak a vitorlás sportág megismerésére
és megszerettetésére, amelyben tapasztalt
és képzett oktatóink kiváló partnerek.
Testnevelés órát kiváltó iskolai vitorlás
programunk által pedig a balaton parti
iskolások számára nyújtunk lehetőséget a
sportág elsajátítására.

Vitorlás versenyrendezés

Ifjúsági utánpótlás-nevelő versenyprogram
Programunk a vitorlás utánpótlás-nevelés teljes életciklusát
felöleli, a tehetség kiválasztáson és tehetség-gondozáson át
az ifjúsági versenysportig és élsportig, több hajóosztályban,
magasan képzett edzők közreműködésével. Jelenleg több
mint 50 ifjúsági versenyzőnk vesz részt a programokban.

Felnőtt amatőr versenysport és egészségmegőrzés

Egy vitorlás verseny sikere a magas szakmai
színvonal biztosításán alapszik vízen és parton
egyaránt. Versenyrendezési tevékenységünk során
erre a kiválóságra törekszünk . Utánpótlás és felnőtt
versenyeket egyaránt rendezünk, 2022-ben többek
között a 420-as osztály világbajnokságát, amely
hazánk egyik legrangosabb eseménye lesz.

A vitorlázás pozitív élettani hatásai közismertek, továbbá
késő időskorig művelhető. Tagjaink számára biztosítjuk a
feltételeket, hogy a sportágban fejlődni, versenyezni
tudjanak. A vitorlázás mellett egyéb vízi sportágakban (SUP,
egyéb evezős sportok) is biztosítjuk a sportolási
lehetőségeket és a vízi turizmust.

HELYSZÍN

ALSÓÖRS, VASÚT UTCA 5.
Alsóörs a Balaton északi partjának egyik kedvenc nyaralóhelye, amely aktív vitorlás élettel rendelkezik,
mégsem olyan nyüzsgő, mint a közeli Balatonfüred. Itt csendes és nyugodt környezetet biztosítunk a
vitorlázás elsajátításához.
A tábor programja a vízparti területeinken összpontosul, a beltéri programoknak klubhzázunk ad helyet.
Minden gyermek számára meleg ebédet és vízi
uzsonnacsomagot, vizet, a bennlakó gyermekek
számára e mellett reggelit és meleg vacsorát
biztosítunk, változatos, gyermekbarát menü
alkalmazásával.
A szállást vízparti ifjúsági szálláshelyünkön, 2-3 ágyas,
fürdőszobás szobákban, ágyneművel biztosítjuk a
gyermekeknek. A folyamatos oktatói (felnőtt)
felügyelet biztosított 0-24 órában.
A vízi program előtti és utáni átöltözésre,
tisztálkodásra is klubházunkban nyílik lehetőség, itt
kerül sor az előadásokra, napközbeli pihenésre,
valamint az étkezésekre is.

ALSÓÖRSÖN
Egyesületünk fontos együttműködő partnere Alsóörs Község
Önkormányzata, amely, egyesületünkkel közösen elkötelezett a sport és
ifjúsági közfeladatok megvalósításai iránt.
Alsóörs mindemellett idén ünnepli 750. évfordulóját, amely jeles
esemény kapcsán a táborlakók számára is tematikus kiegészítő
programokkal készülünk.

IDŐPONTOK 2022-BEN!
2022. JÚNIUS 20-24.
2022. JÚNIUS 27-JÚLIUS 1.
2022. JÚLIUS 4-8.
2022. JÚLIUS 11-15.
2022. JÚLIUS 18-22.
2022. JÚLIUS 25-29.
2022. AUGUSZTUS 1-5.
2022. AUGUSZTUS 8-12.
2022. AUGUSZTUS 15-19.
2022. AUGUSZTUS 22-26.

RÉSZVÉTELI
FELTÉTELEK

8-16 ÉVES KORHATÁR, LÁNYOK ÉS FIÚK RÉSZÉRE EGYARÁNT
ALAPSZINTŰ ÚSZÁSTUDÁS, AMIT A HELYSZÍNEN ELLENŐRZÜNK
HATÁROZOTT ELSZÁNTSÁG A VITORLÁS SPORTÁG MEGISMERÉSÉRE

VEZETŐ OKTATÓINK
CSÓTÁR ÁGI
Ági gyermekkora óta vitorlázik, válogatott
kerettagként szép eredményeket ért el. Vitorlás
szakedző, e mellett pedagógusként dolgozik, a nyár
folyamán pedig már sok-sok éve vitorlás
gyermektáborokat vezet. Fontos elve a
következetesség, fegyelem, de mindezen elveket
játékos módon és lelkesen tudja a gyermekek
részére átadni, e mellett szakmailag nagyon
tapasztalt és a gyermekek imádják.

KEMÉNY BOTI
Botond kiváló pedagógiai érzékkel
rendelkezik, vitorlás táborok mellett haladó
vitorlás képzéseket is vezet. A gyermekek
nagyon szeretik, hiszen higgadt és
barátságos habitusából, értékrendjéből
adódóan a vitorlázás alapjainak közérthető
elsajátítása mellett a közösségi élmény
átadására, a csapatszellem megteremtésére
és a sport által közvetített értékek
átadására is törekszik.
Ági és Boti mellett további vezető oktatóinkkal is megismerkedhetnek a gyermekek!
MINDEN TÁBORBAN KÉT-KÉT VEZETŐ OKTATÓ ÉS KÉT SEGÉDOKTATÓ VESZ RÉSZT. E MELLETT
VERSENYCSAPATUNK EDZŐI IS BELE BELE NÉZNEK A TÁBOROS VÍZI PROGRAMOKBA, HOGY
SEGÍTSENEK ŐK IS KISZŰRNI A TEHETSÉGES, JÓ MOGZÁSÚ, NAGY SZORGALOMMAL,
AKARATERŐVEL, LELEKESEDÉSSEL RENDELKEZŐ LURKÓKAT, AKIK SZÁMÁRA A VITORLÁZÁS
SPORTÁG FOLYTATÁSÁT VERSENYSZINTEN IS JAVASOLJÁK.

OKTATÓ HAJÓINK
OPTIMIST
Az Optimist világviszonylatban a legelterjedtebb és
legnépszerűbb ifjúsági verseny hajóosztály, több mint
100 országban vitorláznak vele. Az Optimist a
legkisebbek hajóosztálya, ideális tanulóhajó kezdő
gyermekek számára is. Előnye hogy a tábor után
azonos hajóosztályban folytatható a vitorlázás a
haladó és versenyképzésben is.
A táborok során minden résztvevő saját hajót kap
használatra.

LASER PICO
A gyermekek számára tökéletes kétszemélyes
tanulóhajó, amely többek között azon
gyermekek számára kiváló, akik elsőre félnek
egyedül hajózni. Rendelkezik a fővitorla mellett
orrvitorlával is, sportos, vízközeli élményt ad,
könnyen manőverezhető.

LASER BAHIA
A Laser Bahia a Nemzetközi Vitorlás Szövetség által
ajánlott többszemélyes oktató hajó, amely 3-4 gyermek
befogadására alkalmas. Rendelkezik orrvitorlával és
hátszél vitorlával is szerelhető, a gyermekek ebben a
hajóban megismerkednek a különböző szerepkörökkel,
megtanulják kezelni a különböző vitorlákat és
beállításokat, valamint a hajóvezetést.

EZEKET HOZD
MAGADDAL A TÁBORBA!
2 pár edző cipő, esetlegesen neoprén cipő, vízáteresztő cipő
Papucs (strandpapucs, bentlakók számára benti használatra alkalmas
papucs vagy cipő)
2 fürdőruha
Rövidnadrágok
Ha van, neoprén ruha vagy neoprén rövidnadrág (nem feltétlenül
szükséges)
Pólók (rövid és hosszúujjú)
Melegítő
Hidegebb idő esetére hosszúnadrág, pulóver
Esős idő esetére könnyű esőálló dzseki vitorlázáshoz
Ha van, hosszúujjú lycra felső
Napszemüveg
Siltes sapka, lehetőleg világos színű
Tisztálkodó eszközök
Törölköző (bentlakók számára az esti/reggeli tisztálkodáshoz is)
Napvédő krém
Egyéni gyógyszerek

Mentőmellényt
mi biztosítunk!

TERVEZETT PROGRAM
HÉTFŐ

KEDD
08.45– 09.00 Érkezés a táborba, reggeli torna
09.00 – 09.30 Előadás (Áramlási és hajóvezetői
ismeretek)
09.30 – 10.00 Hajók szerelése (edzői bemutatással,
irányítottan), vízre szállás
10.30- 12.00 Hajóvezetés és fordulások gyakorlása
(Félszelezés két bója között, bóják után fordulók)
12.30-13.30 Ebéd majd pihenés
13.30 -14.30 Megbeszélés (a délelőtt tanulságainak
levonása) csendes pihenő
14.30 -17.00 Vitorlázás (Negyedszelezés és raumolás
gyakorlása)
17.15 Uzsonna
17.15 -1800 Előadás, elemzés (kikötés, vízre szállás),
parti program
18.00 Hazaindulás (bejáróknak)
18.30 Vacsora (bentlakóknak)
20.00 Bentlakóknak parti program, majd lámpaoltás

08.45 - 09.00 Érkezés a táborba, regisztráció
09.00– 09.30 Tábor nyitás, bemutatkozás,
ismerkedős játék, tábor és kikötőrend ismertetése
09.30 – 10.30 Úszáspróba, evezés, mentőmellények és
hajók kiosztása
10.30- 11.30 Ismerkedés a vitorlázással, hajószerelés
(szélirányok, hajó részei, csomók)
11.45- 13.00 Ebéd majd pihenés
13.00-14.00 Megbeszélés, elmélet és csendes pihenő
14.00-17.00 Vitorlázás
17.00 Uzsonna
17.15-18.00 Előadás, elemzés, parti program,
szabadidős tevékenység
18.00 Hazaindulás (bejáróknak)
18.30 Vacsora (bentlakóknak)
20.00 Bentlakóknak parti program, majd lámpaoltás

SZERDA
08.45 – 09.00 Érkezés a táborba, reggeli torna
09.00 – 09.30 Előadás (Hajók és vitorlás állításai)
09.30 – 10.00 Hajók szerelése (hajók leponyvázása,
összeszerelése és átöltözés vitorlás ruhába), vízre szállás
(Ne ütődjön! Egymás segítése! Megállás- elindulás
gyakorlása)
10.00- 12.00 Hajóvezetés és fordulások gyakorlása
(Up&Down pályán)
12.30-13.30 Ebéd majd pihenés
13.30 -14.30 Megbeszélés (a délelőtt tanulságainak
levonása) csendes pihenő
14.30 -17.00 Vitorlázás (Olimpiai pálya, vízből mentés)
1715 Uzsonna
17.15 -18.00 Előadás, elemzés (időjárási ismeretek), parti
program
18.00 Hazaindulás (bejáróknak)
18.30 Vacsora (bentlakóknak)
20.00 Bentlakóknak parti program, majd lámpaoltás

TERVEZETT PROGRAM

CSÜTÖRTÖK
08.45-09.00 Érkezés a táborba, reggeli torna
09.30 Előadás (Versenysport szabályai)
09.30 Hajók szerelése (Egyedül, csak kontroll),
vízre szállás (Egymás segítése!)
10.00- 12.00 Hajóvezetés és fordulások
gyakorlása (Olimpiai pálya futamokkal)
12.00 -13.30Ebéd majd pihenés
13.30-14.30 Megbeszélés (a délelőtt
tanulságainak levonása)
14.30 Vitorlázás (Versenyek és borulás
gyakorlása)
17.00 Uzsonna
17.15-18.00 Előadás, video elemzés, parti program
18.00 Hazaindulás (bejáróknak)
18.30 Vacsora (bentlakóknak)
20.00 Bentlakóknak parti program, majd
lámpaoltás

PÉNTEK
08.45-09.00 Érkezés a táborba, reggeli torna
09.00-09.30 Előadás (Főbb hajótípusok, vitorlázás az
olimpián)
09.30 Hajók szerelése (Egyedül), vízre szállás (Egymás
segítése!)
10.00- 12.00 Hajóvezetés és sebesség összemérése és
fordulások gyakorlása (Ketrec, fordulás jelre)
12.00-13.00 Ebéd majd pihenés
13.30 Megbeszélés (a délelőtt tanulságainak levonása)
14.30 Vitorlázás (örömvitorlázás, házi verseny)
17.00 Uzsonna
17.00-18.00 Táborzárás, kiértékelés
18.00 Hazaindulás

A tábor egyik napján a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálatának vizimentőse is előadást tart a
táborozóknak a vízbiztonságról, mentésről.

A TÁBOROK UTÁN IS
VÁRUNK!
A táborok során legügyesebb, legtehetségesebb és leglelkesebb táborozók
részére visszahívó tábort szervezünk a nyár végén! :-)
Ha megtetszik a vitorlázás és szívesen folytatnád, fejlődnél ebben a gyönyörű
sportban, egyesületünk utánpótlás-nevelő haladó és versenyprogramjában erre
lehetőség nyílik, szakképzett és tapasztalt edzők vezetésével.

Várunk szeretettel táborunkban Alsóörsön!
Kérdéseddel fordulj hozzánk bátran szüleiddel együtt telefonon vagy e-mailen:
Balatoni Yacht Club
www.balatoniyachtclub.hu
info@balatoniyachtclub.hu
Tel: +36 30 545 4350 (Bakóczy Zsuzsa)
Kövess minket a Facebookon is: Balatoni Yacht Club 1912
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Szponzori partnereink

Együttműködő partnerünk Alsóörs Község

