SIRÁLY KALÓZ KUPA
Agárd, 2018.07.14-15.
Kalóz ranglista verseny

Idén is megrendezésre került a Sirály Kalóz Kupa, mely egyike a hat ranglista versenynek Kalóz osztályban.
Ugyanakkor a többi Velencei-tavi versenyhez hasonlóan nem csak kalóz osztályban, hanem a többi aktív jolle
osztályban, így Finnben, Laser Radiálban Laser 4.7-ben és Optimisztben is versenyeztek a fiatal és kevésbé
fiatal vitorlázók.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Kalóz osztályban a versenyünk rangjához méltóan 17 egység állt rajthoz. Ez
utólag annak tükrében, hogy az idei Kalóz bajnokságon mindössze 29 egység indult, komoly fegyvertény. Finn
hajóosztályban is szép mezőny gyűlt össze, 23 hajó versengett a helyezésekért.
Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, kimondottan kellemes vitorlázó időben, időnként megélénkülő
szélben tudtunk négy remek futamot teljesíteni szombaton, és vasárnap is meg tudtuk rendezni az ötödik
futamot. A versenyrendezőség is kitett magáért, fair versenyt tudtak futni a hajók.
Kalóz osztályban meggyőző fölénnyel az esélyes Fluck Bence – Székely-Gyökössy Szabolcs kettős (HUN-205)
végzett, öt futamból négyet megnyerve. A dobogó második fokára a Mayer Tivadar – Mayer Petra egység
(HUN-110) állhatott, míg a harmadik érmes helyezést a Mohos Gábor – Molnár Vera (HUN-1) páros érte el.
A legjobb sirályos egység, a Devecseri Tamás – Devecseri Máté egység (HUN-61) az ötödik helyen végzett,
míg a másik sirályos párosnak, a Németh Ákos – Tárkány Szűcs Zsolt kettősnek be kellett érni a 11.
helyezéssel.
Sajnos egyesületünket az utóbbi évekhez hasonlóan mindössze két páros képviselte Kalóz osztályban. Ez
azért is szomorú, mert egyesületünk történetében a Kalóz osztály minidig is fontos szerepet játszott,
régebben 6-8 Sirályos (illetve Korábban Köfémes) egység is aktívan versenyzett. Jó lenne, ha ezen tudnánk
változtatni, és a Kalóz újra visszanyerné egykori rangját a Velencei-tavon is.
Finn hajóosztályban esélyesekhez méltóan két Sirályos versenyző. Huszár Géza (HUN-1) és Lukáts Ákos (HUN50) ádáz csatát folytattak a győzelemért, Géza három első és két második helyezéssel, míg Cigi két első és
három második helyezéssel fejezte be a versenyt, így mindössze egy ponttal Géza nyerte a rangadót, míg a
bronzérmes az Alba Regiás Schömer Dávid (HUN-10) lett. Finn osztályban még négy versenyzőnk állt rajthoz,
Breitner Róbert (HUN-501) a hetedik, Várnai Levente (HUN-280) a tizenkettedik, Dömötör Attila (HUN-46) a
tizenötödik, Csányi Zoltán (HUN-150) pedig a tizennyolcadik lett.
De nem csak a vízen éreztük jól magunkat, szombat délután egy remek hangulatú hot-dog partit volt
szerencsénk rendezni, ahol a versenyzők hot-doggal a kezükben egy doboz sör, vagy üdítő mellett
beszélgethettek a versenyről, a vitorlázásról, vagy az élet nagy kérdéseiről.
Összességében egy nagyon sikeres versenyt tudott rendezni egyesületünk, amit jövőre szeretnénk minimum
megismételni, vagy akár túlszárnyalni. De ehhez elsősorban rátok, Sirályosokra van szükség! Gyertek el minél
több versenyre itt a Velencei-tavon, és vigyétek egyesületünk jó hírét többi hazai tavunkra, vagy akár külföldi
vizekre is!
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