
Hajókiállítás színpadi program tervezet 2012 
 
 
Csütörtök:  

• 11.00-17.00-ig F16 katamarán építés 

• közben Fertő tó díszvendég előadás 
o dr Goda István Fertő Hánság nemzeti park 

Péntek: 

• 10.00-10.45 F18 katamarán osztály támogatók, szervezők kerekasztal beszélgetés 

• 11.00-11.45 F18 katamarán versenyzők kerekasztal beszélgetés 

• 12.00-16.00 Gyermek Optimist vitorlás szét és összeszerelő verseny, csomókötő verseny 
animátorral  

• 16.00 – 16.45  Fertő tó díszvendég előadás 
o dr Márkus István Fertői vitorlázás története, avagy a vasfüggönyös korszak kalandjai 

Szombat: 

• 11.00-11.45 Kenese Keszthely rekord 
o beszélgetés a rekord címvédőjével és kihívókkal 

• 12.00 – 12.45 Kékszalag esélyesek 
o Beszélgetés a Kékszalag trónkövetelőivel  

• 13.00 – 14.00 Gyermek Optimist vitorlás szét és összeszerelő verseny, csomókötő verseny 
animátorral  

• 14-00-14.45 Kékszalag családi vállalkozásban 
o kerekasztal beszélgetés a Szilassy Csald tagjaival (Apa, lányai és fia) 

• 15.00 – 15.45 KÉTszalag 
o egy új, kéttestű hajók részére rendezett tókerülő verseny bemutatkozása 
o beszélgetés a szervező Katamarán SE tagjaival 

• 16.00 – 16.45 Egykezes vitorlázás itthon és külföldön 
o riport és élménybeszámoló Méder Áron új egyszemélyes tengeri vállalkozásáról 

 
Vasárnap: 

• 10.00 – 10.45 ergo méter bajnokság selejtező I. 

• 11.00 – 11.45 ergo méter bajnokság selejtező I. 

• 13.00 – 13.45 ergo méter bajnokság döntő I. 

• 14.00 – 14.45 ergo méter bajnokság döntő II 

• 15.30  - 16.00 ergo méter bajnokság ünnepélyes eredményhirdetés 
 
Versenyszámok:  

1. sárkány váltó 6-fő (1-3 helyezett kerül díjazásra) 
2. sárkány egyéni férfi,  női 1-1 fő (1-3 helyezett kerül díjazásra) 
3. családi váltó kajak: 3 fő (1-3 helyezett kerül díjazásra) 

 
Vip vendégek:  

• olimpikon és világbajnok kenusok 

• tanulj a világbajnokoktól kenuzni.  
o Foltán László: olimpiai bajnok (kenu kettes 500 m: 1980) 

� világbajnok (kenu kettes 500 m: 1977, 1978, 1981) 
� világbajnoki 3. helyezett (kenu kettes 500 m: 1982) 
� világbajnoki 4. helyezett (kenu kettes 500 m: 1983) 
� tizenegyszeres magyar bajnok 

o Csabai Edvin 14* világbajnok,  
o Wichman Tamás 9* világbajnok, olimpikon 


