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Előszó
Mióta ez eszemet tudom, vitorlázom. Már az első vízre szállásnak is
élveztem minden percét, mert nincsen a világon ehhez fogható érzés.
Remélem, hogy ez a könyv segít jobban megérteni a vitorlázást, és
hamarosan találkozunk majd kint a vízen. Kívánom, hogy olyan örömmel
forgasd ezt a könyvet, mint ahogy én tettem! Horgonyt fel!
Ellen MacArthur,
egykezes földkerülő világbajnok, a B&Q Trimarán Kapitánya
www.teamellen.com
Kedves szülők! Jól meggondolták?
Most, egy olyan „fertőzést” kap gyermekük, amiből soha, senki nem tudja
őt kigyógyítani. Aki egyszer meghallja a hullámok hívó hangját, az nem
menekül, visszatér a vízhez, a szélhez és ahhoz a szabadságot, tisztaságot
és kalandot sugárzó érzéshez, amit a vitorlázás ad mindenkinek, aki megismerkedett vele. „Szél Öcsénk, Víz Húgunk, Nap Bátyánk” várnak ránk!
Pomucz Tamás
Európa-bajnok vitorlázó, edző

Írta és rajzolta:

Claudia Myatt

Szerkesztette:

Sally Kilpatrick
David Ritchie

Layout:

Creative Byte

Köszönetnyilvánítás:
Laser UK, Topper, RS Sailboats, Lucynek az Offshore
Challengestől, James Crickmerenek és vitorlázó
barátainak.

A magyar kiadás közreműködői:
Fordította:
Dr Kovács Kata
Karádi Richárd
Szerkesztette:
bookaboat.hu
Lektorálta:
Kovi Sporthajós Iskola
Nyomdai előkészítés:
Nyomda:
Első magyar kiadás, 2013

Péterfai Erzsébet
Ookpress Kft.

Szerzői jogok tulajdonosa:		
The Royal Yachting Association		
RYA House Ensign Way Hamble		
Southampton SO31 4YA		
Tel: +44 845 345 0400		
Fax: +44 845 345 0329		
Email: info@rya.org.uk			
Web: www.rya.org.uk

Kiadó:
bookaboat.hu - Windwave Kft.
8172 Balatonkenese
Hosszúmező u. 18.
Tel:
+36 20 489 2990
Email: info@bookaboat.hu
Web: www.bookaboat.hu

bookaboat

bookaboat

© 2005 Royal Yachting Association. Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem másolható, sokszorosítható és
tárolható sem fizikai vagy fénymásolt, sem elektronikus, sem bármilyen egyéb formában, sem adattárolás vagy adatmentés
céljából a jogtulajdonos írásos hozzájárulása nélkül,

Chapter
One
Első fejezet

5

Hol is
kezdjem?
7

Csak egy kis víz kell!

8

Mi az a jolle?

9

Hol lehet „vitorlázást” tanulni?

11
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Chapter
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Első
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Mindenki meg tud tanulni vitorlázni, mostanában könnyebben, mint valaha.
Nincs szükség saját hajóra, sőt! Másokkal együtt sokkal könnyebb
elkezdeni a tanulást. Hiszen ez egy csapatsport...
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CSAK EGY KIS VÍZ KELL!  A vitorlázás mást és mást jelent mindenkinek. Te milyennek képzeled?
Milyen kikapcsolódásra vágysz?

Felfedeznél egy folyótorkolatot?

Sirályok, récék 
és kormoránok!

Szélsebesen 
versenyeznél?

Egy tavon vitorláznál?

Nem, most nem 
uzsonnázunk!!!

A tengert szeretnéd 
meghódítani?

Chapter
One
Első fejezet
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MI AZ A JOLLE? A jolle kis vitorláshajót jelent, ami sokféle típusú és méretű lehet. A legtöbben ilyen
kis hajókon kezdenek el vitorlázni. Már kezdőként több tucat hajótípus közül választhatsz, attól függően,
hogy milyen élményekre vágysz. Íme, néhány alaptípus:

“Egykezes”

“...és a rettenthetetlen tengerész egyedül
indul el a saját rekordját megdöntő útjára...
...a tó körül.”

...villámgyors Versenyhajó...

“...Mondtam már akkor: mielőtt kijössz a
kikötői klubházból, menj el pisilni!”

...Vagy “kétkezes”...

“...nem húzogatom tovább ezeket a buta
köteleket, amíg azt nem mondod: kérlek
szépen...”

... vagy Családi vitorlás

“...Hát, ha Gyuri nagybácsikátok tartja a
jégkrémet, akkor a nagyi talán meg tudja
húzni a fockshottot...”

Egyes hajók átmenetet képeznek a túra- és a versenyhajók között,
így mindkettő előnyeit kihasználhatod.

A különböző hajótípusokról
bővebben az 5. fejezetben
olvashatsz, ami a későbbi
hajóválasztásban is
segít. De addig mások
hajóján fogsz vitorlázni...
A következő oldalakon
megtudod, hogyan.

Where
do I start?
Hol is kezdjem?
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HOL LEHET „VITORLÁZÁST ” TANULNI? Ha még sosem vitorláztál, és meg szeretnél tanulni, számos
lehetőséged van. A biztonságos vízre szállás érdekében csatlakozz egy olyan vitorlás klubhoz, amelynek
van ifjúsági tagozata, vagy válassz egy gyerektábort! Nézz körül olyan tavak és nagyobb folyók körül,
ahol lehet vitorlázni! A www.gyerunkvitorlazni.hu oldalon nagyon sok gyerektábort találsz. Keresd ki a
neked legmegfelelőbbet!

Vitorlás klubokban, kikötőkben és táborokban 
rengeteg hasznos dolgot találsz, például...

...mentőhajókat

... Sok barátot,
akikkel 
vitorlázhatsz

... Klubházat büfével,
ami leköti a szüleidet,
általában jó a szakács és 
finom a palacsinta

locsi-Fecsi

elehez

ét
a vízret
...Sólyát
...Különböző típusú hajókat,
hogy később eldönthesd,
milyet válassz magadnak

...Helyet a 
sólyakocsiknak 
és a jolléknak
Vörösszárnyú Keszeg 
Vitorlás Klub

Sok vitorlásklub elsősorban a versenyzésre összpontosít, de ha téged ez nem érdekel, egy háziverseny
akkor is jó edzőtér lehet. De ehhez már biztonságosan kell kezelned a hajót!

Segítség!

Első fejezet
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IRÁNY A VITORLÁSTÁBOR! A nagyobb tavak partján található klubokban és táborokban szórakozva és
jó társaságban tanulhatsz vitorlázni. Ezek a táborok ízelítőt nyújtanak vitorlázásból, és eljuthatsz egészen
a haladó vagy akár a versenyző szintig is. Ha rá tudod venni a szüleidet, hogy olyan helyre menjetek
nyaralni, ahol vitorlástábor is van, akkor összekötheted a családi nyaralást egy új sport felfedezésével.

Hol a fék?

A

RLA

FŐVITORL

VITO

VISSZA KÉNE
ÁLLÍTANI

ORR

BAUM

fELHAJTÓERŐ

TALÁLJ EGY TAPASZTALT HAJÓST,
AKI LEGÉNYSÉGÉNEK FOGAD!
Győződj meg arról, hogy megfelelően
felszerelkeztél a kihajózáshoz!

Integess 
anyukádnak,
fiacskám!
Öltözz 
melegen,
a vízen 
hűvösebb van!

Legénység
kerestetik
Tapasztalat
nem szükséges
Bozontos Szakáll Kapitány
Vörösszárnyú Keszeg
Vitorlás Klub

DŰ Z N I S
RLÁ
VITO LA
K
IS O

Hol is kezdjem?
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MIRE LESZ MÉG SZÜKSÉGEM?  Amikor elkezdesz vitorlázni, ne költs azonnal drága felszerelésre!
Általában kapsz kölcsön mentőmellényt vagy neoprén ruhát (nedvesruhát) a vitorlás iskolától vagy a
klubtól. A klubon keresztül gyakran az idősebbek használt felszerelését is megszerezheted.
A legfontosabb, hogy légy biztonságban, ne hűlj ki, és ha lehetséges maradj száraz!

Hogyan válassz mentőmellényt?
Használd a lábhevedereket
is, ha vannak!

Kész vagy?

A víz közelében rendkívül fontos, hogy
viselj mentőmellényt akkor is, ha biztos az
úszástudásod.
A megfelelő méretű mellényt a testsúlyodhoz
képest kell kiválasztanod. A modern
mentőmellények nem akadályoznak nagyon
a mozgásban, és van olyan is, ami csak a
vízhez érve fújódik fel.

Tavasszal és ősszel 
öltözz melegen!
A meleg ruházat nagyon fontos. A
vízen szinte mindig hűvösebb van,
mint a parton, ne fázz meg odakint!

készen vagy?

Vigyél tartalék ruhát is, ha tudsz.
A polár anyagból készült ruhák
könnyűek és melegen tartanak.
Kerüld a nagy és nehéz ruhákat!
A testhőmérsékleted
megtartásának kulcsa
természetesen az, hogy maradj
száraz, vagy ha vizes lettél, ne
hűlj ki. Erről többet olvashatsz a
következő oldalon.
Rossz ötlet

A gumicsizma viselése nem jó ötlet jolléban. Ha felborulsz a hajóddal, a
gumicsizma megtelik vízzel, nehezíti az úszásodat, és lehúz téged is.

Első fejezet
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MARADJ SZÁRAZ - Igen, mindenképp nedves vagy vizes leszel! Szóval rendes felszerelésre lesz
szükséged lesz, hogy ne fázz meg, és ne menjen el a kedved a hajózástól rögtön az elején. Erre mi a
legjobb megoldás? Az attól függ, hogy milyen hajóval indulsz a vízre...
szuperjó ugye?

Stabilabb hajókon a meleg és vízhatlan
viharruha kívül tarja a vízfröccsöket és a
csípős szelet.

Ha valószínű, hogy úgyis vizes leszel, akkor
a neoprén (nedvesruha) a legjobb választás,
ami melegen tart vizesen is.
Meleg sapka 
vagy baseball 
sapka

Meleg sapka 
vagy baseball 
sapka
Mentőmellény
Gyapjú felső és 
vízálló kabát

tej
ap

VITORLÁZÓ 
KESZTyŰ

Neoprén 
(Nedvesruha)
Dinghy cipő
(neoprén anyagbÓL)

A neoprén ruha úgy működik, hogy ha vizes
leszel, akkor a bőröd és a ruha közötti
vékony vizréteget a tested felmelegíti, a ruha
pedig melegen tartja, nem engedi kifolyni...

n
minde us
p
hajótí

ra !

kÖNNYEN
SZÁRADÓ 
FELSŐ

n

Mentőmellény

Vitorlástáska a 
felszerelésnek

Vízlepergető
nadrág
Dinghy cipő

Nagyobb hajón van kabin is, így tudsz több
váltás ruhát vinni magaddal.

