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Budapest, 2013. november 11. 
 
Tisztelt Sporttársak, 
 
 

A vitorlás szezon végével ezúton szeretnék a magam, s a Magyar Vitorlás Szövetség 
nevében köszönetet mondani azért, hogy tevékenyen részt vállaltatok a szövetség munkájában. 
Segítségetekkel színvonalas versenyeket szerveztünk, népszerősítve sportágunkat, itthon és 
nemzetközi viszonylatban egyaránt. 

 
Egyetlen szezonban még soha ennyi világversenyt nem rendeztek a magyar vitorlás 
egyesületek és az MVSz.  
 

A világversenyek sorát májusban a Repülı Hollandi osztály világbajnoksága  nyitotta 
Balatonföldváron, majd egy hónappal késıbb ugyanott és szintén a Spartacus Vitorlás Egylet 
rendezésében a legfiatalabbak győltek össze öt kontinensrıl a Windows Optimist 
világbajnokságra .  

Júliusban Balatonfüreden a patinás Balatonfüredi Yacht Club (BYC) az olimpiai Laser 
osztály történetének eddigi legnagyobb eseményét rendezte meg. A két héten át zajló 
Groupama-OTP Balaton Laser Worlds  sorozaton a Laser utánpótlás korosztályainak világ-, és 
Európa-bajnokságaira került sor. Öt kontinensrıl, összesen 42 nemzet 589 versenyzıje érkezett 
a Balatonra. 

Mindezek mellett még három Európa Kupa verseny  helyszínéül is szolgált a Balaton. 
Április végén a füredi Koloska Marinában gyülekeztek a hajók a Melges 24 osztály új, European 
Sailing Series nevő versenysorozatának elsı állomására, az MVM Balaton Melges 24 
Regattá ra. 

Szeptemberben, Tihanyban találkoztak az olimpiai Finn hajó 40 éven felüli versenyzıi az 
European Masters Championship  versenyen, majd a következı héten a BYC rendezte meg 
ismét sikerrel hagyományos versenyét a Merkantil Laser Európa Kupát .  

Az aktív versenyszezonhoz szerencsére kiváló eredmények is társultak, és nem csak az 
itthoni regattákon. Tavasztól ıszig rendre magyar világ- és Európa-bajnoki címekrıl, érmesekrıl 
és kiemelkedı helyezéseket elérı versenyzıkrıl szólhattak a vitorlás hírek.  

A földvári Repülı Hollandi világbajnokságon  a kilencszeres világbajnok és ötszörös 
Európa-bajnok Majthényi Szabolcs – Domokos András kettıs ezúttal „csak” ezüstérmes lett. 

A Laser Worlds-n  a Laser 4.7  osztályban a 15 éves Vadnai Jonatán  az U16 
korosztályban Laser 4.7 világ- és Európa-bajnoki címet , U18 korosztályban pedig 
ezüstérmeket  szerzett a 238 hajós mezınyben. A lányoknál Virág Flóra az utolsó két futamon 
bemutatott parádés versenyzésével 22 helyet javítva lett 8. a világbajnokságon, ahol a lányoknál 
122 hajó indult. Kitőnıen szerepelt a 15 éves Érdi Mária , aki alig egy éve edz és versenyez 
komolyan. Élete elsı világversenyén U16 korosztályban világ-, és Európa-bajnoki 5. lett (!), az 
U18 korosztályban pedig 11 . 

Eközben Jonatán bátyja, Vadnai Benjamin (aki tavaly Laser 4.7 U18 világbajnok volt) 
Cipruson az ISAF Ifjúsági Világbajnokságon  szerepelt Laser Radial  osztályban, és az 56 
nemzet legjobbjait felvonultató mezınyben a 8. helyen végzett . 

Vadnai Jonatán és Érdi Mária  ezután augusztusban az Egyesült Államokba, Newport ba 
utazott a Byte II. C világbajnokság ra, amely egyben a 2014-es Ifjúsági Olimpia kvalifikációs 
versenye volt. A két magyar tarolt. Vadnai fölényesen, végig vezetve érdemelte ki a 



világbajnoki címet.  Érdi Mária  az utolsó napig a második helyen állt a lányok között, de végül 
felülkerekedett holland riválisán és nıi világbajnoka lett az osztálynak . Az elsı kvalifikáció s 
lehetıséget jelentı VB-n öt fiú és öt lány szerzett jogot a 2014-ben  Kínában megrendezésre 
kerülı Ifjúsági Olimpián  való indulásra. Érdi Mári olyan jól vitorlázott, hogy akár a fiúk között is 
megfutotta volna a szintet, hiszen abszolút sorrendben az ötödik helyen végzett.  

A legértékesebb sikert augusztus végén a finnes Ber ecz Zsombor aratta.  Az olimpiai 
Finn dingi osztályban elsıéves, londoni Laser olimpikon már a warnemündei Európa-
bajnokságon  is várakozásokon felül teljesített 14. helyével, ám ezen is túltett a hajóosztály 
világbajnokságán. A Balti-tengeren Tallinnban rendezett Finn Gold Cup-n a 7. helyen  végzett 
úgy, hogy az utolsó napi Éremfutamot, amelyen már csak a világbajnokság tíz legjobbja állhat 
rajthoz a második helyen fejezte be. Eredménye ugyan nem érmes helyezés, de a legerısebb 
mezınyök, a napi edzéssel profi szinten hajtó versenyzık mindig az olimpiai versenyszámokban 
vannak. Ezért itt egy hetedik hely eléréséhez sokkal több kell, mint akár egy világbajnoki címhez 
nem-olimpiai hajóosztályban.  

Magyar finnes még soha nem tudott bekerülni világba jnokságon a legjobb tízbe. Más 
olimpiai hajóosztályban is csaknem harminc évvel ez elıtt sikerült hasonló eredményt 
elérni, amikor a Detre-testvérek az (akkoriban még)  olimpiai Repül ı Hollandi osztályban 
1983-ban 4., 1986-ban pedig 7. helyen végeztek. 

A magyar sikereket az angliai Weymouth-ban megrendezett Dragon világbajnokságon  
folytatta a Kis Szölgyémi Ferenc – Vezér Károly – Kiss Tamás  hármas. Futamgyızelmet is 
elérve a 4. helyen végeztek  az erıs, 77 hajós mezınyben, a Londoni Olimpia 
vitorlásversenyeinek helyszínén lebonyolított regattán.  

Szeptember végén pedig az Almádiban rendezett Soling Világbajnokságon  
diadalmaskodott a legjobb magyar egység, a tizenegyszeres Kékszalag-gyıztes Litkey Farkas  
vezetésével. Versenyzıtársaival, Vezér Károllyal és Weinhardt Csabával  14 nemzet 
legjobbjait legyızve lettek világbajnokok.   

Jól sikerültek a magyar Európa Kupa szereplések is. A füredi Merkantil Laser Európa 
Kupán a magyar fiatalok a különbözı osztályokban 9 arany-, 4 ezüst-, és 2 bronzérmet  
szereztek. 

Október elején pedig a Detre Szabolcs vezette egység  állhatott a dobogó legmagasabb 
fokára a németországi Chiemsee-n megrendezett Asso99 Európa Kupán .  

Ritka a magyar részvétel a nagyhajós tengeri versenyeken, de itt is akadnak magyar 
sikerek. A trieszti Barcolana versenyen a Király Zsolt vezette Raffica abszolút 10.  helyen ért 
célba a több mint ezerhatszáz (!) hajós mezınyben. 

A Földközi-tengeri offshore klasszikuson, a 607 tengeri mérföldes pályán futott, Máltáról 
induló Szicíliát kerülı Rolex Middle Sea Race -en a Józsa Márton  által irányított magyar csapat 
a 60 lábas Wild Joe Mini-Maxi fedélzetén kitőnı versenyzéssel 99 indulóból az abszolút 6.  
helyen ért célba. Az IRC kategóriába nevezett hajók közül negyedikek  lettek, és 
elınyszámításos rendben is hatodik helyen végeztek. Osztályukban (Class 1) pedig 
ezüstérmesek lettek.  
 

A vitorlázás ritka kivételekkel csapatsport, a versenyrendszer szervezése és fenntartása 
pedig egy még nagyobb csapat összehangolt munkájának eredménye. 
A 2013-s év nehézségeit magunk mögött tudva, 2014-ben is számítunk szakértı 
közremőködésetekre, támogatásotokra. 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
 
dr. Kollár Lajos 
elnök 
Magyar Vitorlás Szövetség 


