
Nyári kánikula a Rooster LEC és Quantum Sails BYC Kupa első napján 

A mai nappal kezdetét vette a Rooster Laser Európa Kupa és Quantum Sails BYC Kupa ranglista 
verseny a Balatonfüredi Yacht Club szervezésében. 

3 napon keresztül összesen 126 hajó versenyez két pályán a Laser Európa Kupa és a BYC Kupa 
Utánpótlás Ranglista versenyen. A lasereseknél 50 4.7-es, 35 Radial és 14 Standard hajó 
nevezett, míg a B pályán 112 db Optimist és 15 egység 420-as állt rajthoz. 

Az első versenynapon az időjárás nem volt túl kegyes – mondhatni szél nélküli, nyári kánikula 
fogadta a versenyzőket.  A reggeli 8 órás megnyitót majd kormányosi értekezletet követően a 
nem kialakult szélviszonyok miatt a rendezőség mindkét csoport részére parti halasztást 
rendelt el. A halasztást követően a versenyzők 6-7 csomós szélben hagyták el a BYC kikötőt, 
bízva a szél további erősödésében. 

A Laseres, Dávid Júlia vezette „A” pályán a 7 csomós keleti szél biztatónak látszott, melyben a 
Standard és Radial csoportok sikeresen el is rajtoltak. A rajt után a szél azonban folyamatosan 
gyengülni kezdett, majd teljesen el is fogyott még a 4.7-esek rajtja előtt, így a már elrajtoltatott 
két futamot is törölni kellett. 

A 420 / Op pályán a 60 fokról fújó, 6-7 csomós szélben a 420-as osztály rajtja elsőre rendben 
elment, míg az Optimistesek már érezhették a szél fokozatos gyengülését, őket csak a 4. rajtra 
sikerült elengedni az ifj. Rauschenberger Miklós vezette rendezői csapatnak. Sajnos a futam a 
leálló szél miatt az első kreutz bójánál törlésre került. A 420-asoknak a második hátszél végén 
rövidítették a pályát, de befuttatni már csak a mezőny felét sikerült. 

A leálló szél miatt mindkét pálya rendezősége a parti halasztás mellett döntött, majd délután 
5 órakor az első nap folytatását másnap reggelre halasztották. A várakozást követően vacsora 
várta a versenyzőket a BYC tető alatt.  Folytatás holnap reggel, a szélrendelés leadva. 

420-as eredmények 1 futam alapján itt találhatóak: 

quantum-sails-byc-kupa-420-eredmeny-1-nap 

A versenyről készült képek a BYC Facebook oldalán valamint a Galériában találhatóak. 
Köszönjük a képeket Szabó Leonárdnak és Szántó Áronnak. 

 

 

http://byc.hu/wp-content/uploads/2016/09/Quantum-Sails-BYC-Kupa-420-eredmeny-1-nap.pdf

