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Vitorlástúra a Balatonon, táboros (napközis) kereteken belül  
 

Vegyél részt táboraink keretein belül szervezett balatoni vitorlás túráinkon! 
 

 

Turnus: 2021.07.26. - 2021.07.30. 
 

 
Részletes feltételek: 

• Szülői nyilatkozat a megfelelő egészségi állapotról 
• 14. életév betöltése 
• Biztos úszástudás 
• VAGABUND Vitorlás Sportegyesület táboraiban eltöltött min. 4 turnus, vagy másik 

vitorlásiskola (Magyar Vitorlás Szövetség által akkreditált) által igazolt vitorlás tudás.  
• Igazolásnak elfogadjuk az MVSz által bevezetett – Az én vitorlás edzésnaplóm című 

kiadványban lévő “Többszemélyes vitorlás képzés” szint megkezdésének igazolását.  
• Minimum 4, maximum 5 fő résztvevő 
• Megfelelő saját, időjárásnak megfelelő ruházat 

 

 
Túrák napirendje: 

• A túrák csillagtúra jellegűek. – Minden nap a fonyódi kikötőből indulunk és ugyanide 
kötünk ki a túra végén. 

• A napi útvonal az aznapi időjárás függvénye, illetve az útvonalat a résztvevők határozzák 
meg a meglévő tudásuk és ismereteik alkalmazásával.  

• Napi túratervet úgy készítenek, hogy a visszaérkezés is számolható legyen.  
 

• Kikötőbe érkezés minden nap 09:00.  
• Indulás a kikötőből 9:30-09:45 között.  
• Visszaérkezés a kikötőbe minden nap 15:30-16:00 között.  

Amennyiben az indulás vagy az érkezés változik (technikai, vagy hajózási okok miatt) arról 
a szülőket, hozzátartozókat haladéktalanul értesítjük! 

• Folyadékot nem kell magukkal cipelniük a résztvevőnek (elegendő ásványvíz mindig lesz a 
hajón), de saját elemózsiát hozzanak magukkal a túrázók. 

 

 
Szükséges felszerelés: 

• Fürdőruha, törölköző, mindegyikből váltás is. 
• Rövidnadrág, hosszúnadrág 
• Cipő (világos talpú) használata, folyamatosan kötelező a hajón. TILOS a strandpapucs, 

szandál és társaik! 
• Hosszúujjú póló (ebből egy db-ot kapnak a résztvevők) 
• Rövidujjú póló 
• Baseball sapka, árnyékoló sapka (egész fejet árnyékoló) 
• Naptej (minimum 40 faktoros) 
• Széldzseki, vízálló kabát 
• Bringás kesztyű 
• Kulacs 
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Ajánlott felszerelés még: 

• Kifejezetten vitorlás cipő 
• Vízálló technikai kabát 
• Vízálló nadrág 
• Vitorlás kesztyű 
• UV szűrős hosszúujjú póló (Lycra) 

 

 

Gyerekek ruhái, felszerelései a hajón maradhatnak. Kivéve azokat, amiket aznap használt és 
szükséges a tisztításuk vagy szárításuk. 
 

Túra célja: 
1. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás!!! 
2. Nagyhajós túravitorlázás bemutatása, kellő tudás elsajátítása 
3. Nagyhajós manőverek gyakorlása 
4. Nagyhajós horgonyzás gyakorlása 
5. Nagyhajós kikötés gyakorlása 
6. Kikötői szabályok megismerése 
7. Kikötőben való kikötés, elindulás gyakorlása 
8. Vízből mentés gyakorlása 
9. Vízből mentés élesben 
10. Tájékozódás térkép, földrajzi pontok, GPS segítségével 
11. Viharjelzés elemzés 
12. Időjárás elemzés 
13. Szél előrejelzés, várható szelek megállapításának gyakorlata 
14. Segélykérés a Balatonon 
15. Applikációk használata 
16. Vitorlás illemtan  

 

 

A csillagtúra részvételi díja: 

74.900.-Ft/fő/turnus 

A foglalás véglegesítéséhez szíveskedjenek az általunk kiszámlázott turnus díját az egyesület 
számlaszámára átutalni. 

 

További információ és jelentkezés: 

vitorlasoktatas@gmail.com 

+36 20 250 4994 

 

 

VAGABUND Vitorlás Sportegyesület 

 


