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America’s Cup, Extreme Sailing Series, Vulcain Trophy… A vitorlássport
csúcsának számító katamarán versenyek új korszakot indítottak.
Közös bennük a sebesség, az adrenalin, a lenyűgöző látvány és a két test.
Ha ilyen eseményt akarunk látni, nem kell messzire utaznunk, hiszen 2012ben a Kékszalagok történetében másodszor indulhatnak katamaránok.
A Balatonon egyre jellemzőbb, hogy a világhírű versenyeken főszerepet játszó
többtestű hajók kistestvérei szelik a habokat. Tavaly nyáron Balatonfüreden
zajlott a katamaránok Formula 18 osztályának világbajnoksága. A hajótest
hossza alig több, mint öt méter, a legénysége mindössze két fő, viszont ha
megfelelően fúj a szél, ezek a kis hajók komoly ellenfelei lehetnek a sokkal
nagyobb katamaránoknak is. Hiába, mert a Kékszalag kiírása nem teszi lehetővé
az indulást a kisebb, két fős katamaránoknak.
A hiányt pótolva a Katamarán Sportegyesület idén első alkalommal rendezi meg
a KÉTszalag regattát I. Melanomamobil KÉTszalag Katamarán Nagydíj néven.
Alapötletként a nemzetközi vizeken évek óta nagy sikerrel megrendezett tókerülő,
szigetkerülő illetve távolsági katamarán versenyek szolgáltak. Ilyen például a
hollandiai Rond om Texel 500-600 fős mezőnye, a finn-svéd Archipelago Raid
extrém távja vagy az olasz Multicento kiskatamarános versenye.
2012. július 7-én, szombaton rajtolnak majd el a 21 láb alatti katamaránok, az úgynevezett M3, azaz
nyílt osztály. A verseny a Kékszalag fesztivál részeként szombaton 10 órakor indul a balatonfüredi
móló elől, majd az első, balatonfűzfői fordítóbója után a mezőny Aligát veszi célba, és végül Zamárdit
érintve érkezik meg a füredi befutóra.

A népesnek ígérkező katamarános mezőnyben láthatunk majd igazi profikat is, hiszen ott lesznek a
magyar Formula 18-as osztály legeredményesebb egységei: a sokszoros magyar bajnok VáradyPetheő duó, valamint az őket folyamatosan szorongató Diószegi-Jankovics páros. A külföldi nagy
nevek közül már jelezte résztvételi szándékát Roland Gaebler, aki 2010-ben világbajnok lett
feleségével Tornado osztályban, és ugyanabban az évben egy M2-es katamarán kormányosaként
megnyerte a Kékszalagot. Roland idén újra harcba száll a Kékszalag győzelemért, így őt azon a héten
több katamarán fedélzetén is láthatjuk majd vitorlázni a Balatonon.

Az I. Melanomamobil KÉTszalag Katamarán Nagydíj szervezői a Gaebler házaspáron kívül más
ismert vitorlásversenyzőket is várnak a regattára, így ha a szélviszonyok is jól alakulnak, hatalmas
csata várható a vízen.
http://www.katamaran.hu
http://www.facebook.com/ketszalag

