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Negyr,enezet mérfÓld
a fÖld kÖrtil
indul jra Nagy-Bria 207T74-es Clipper

Idén nyáron

tarlnábó|

foldkeruló Verseny, amelyet ti.
zenhat éwel eze|ótt az a Sir Ro-

bin Knox-Johnston a|apított, aki

1969-ben az elsó emberként ke.
rulte meg egyedti|, megállás nélkiil a fÓldet. A kilencedik a|kalommal meg szertrezett regatta
egyedulá||ó a maga nemében.

A statisztkák szerint az eddigi
rendentényeken majd háromezren fordultak meg ahajók fedélzetén. Ez gy lehetségeS, hogy a

szakaszokbÓl á||ó versenyen cse.
rélódhet a szemé|yzet, és vannak olyan részL:rev6k, akik csak egy-egy szakaszra neveznek be.
Már a legutÓbbi, 2077_72-es Verseny ídejénbejelentették, hogy akorábbi 68 |ábas flottát lecserélik, és idén ennek megfelelóen 12vadonauj7O
|ábashajó indul Írtnak. Január végénLondonban
tobb ezeÍ ember elón mutatták be az j hajót,
amelyet Tony Castro tenrezett, és I{nában épult.
Az rogton feltűínt, hogy ahajó akorábbia|<ná| jóval sponosabb, nyi|vánva|ó, hogy gyorsabb ha.
jÓkkal lehet teljesíteni a nyolcszakaszos regattát.
j hajÓk sebességpotenciá|ja va|ahol 30 CSo^z
mÓ kornyékén ta|áIható, e|ótérbe kerult természetesen a Code
Zero haszná|ata. Minden egység
20-22 fót számle|, az á||andóságot a szkipper Személr jelenti

(Alex Thomson például .gy

Clipper foldkeru|ó bajnoki címmel indítona el profi kanierjét).
A profik mellett - a verseny alapítójának eredeti elgondo|ásait
kovetve _ tobbségben |esznekaz
amatórok,akárolyanokiskiprÓbáIhatjákmagukatazóceánokon,
akik eddig jószerével sosem ultek vitorláson. Az e|ózetes jelentkezés a|apjánhatszázná| tobben Vesznek majd részt a versenyen.

Sir Robin annak idején kifejezetten ,,demokratikus'' versenyt ál-

modott, olyat, amelyen ársadalmi státuszra va|ó tekintet néllnil
bárJrr indulhat, aki befizeti a nevezési díjat. Az joncok számára a
rendezók precízképzésiprogramot do|goztak ki, és az elózetes
interjrik és felmérések a|apján á||ítiák ossze a Csapatokat.
Az idén indulÓ Versenynek van magYar Vonatkozása is. A

Verseny torténetébene|ószor lesznek fÓldkertiló magYarok a
fedé|zeten, BacsÓ Tibor és fia, naam már javában készul a
megmérettetésre. BacsÓnak van már vitorlá zótapasztalata, Sokathajózott az Adrián, és tart hajót aBa|atonon is. Fiával nem
egY hajóban ulnek majd.
,,20 év kemény munka után eljott életemben az a pi\Ianat, amikor egy idóre egészen mást szeretnék csiná|ni, mint korábban.
A kihívás persze továbbra is fontos, és azt hiszem, megtaláltuk

az egyik legkomolyabb megmérettetést, amiró| ember álmodhat. Űgy dontothink, hogy nem csak egyetlen szakaszÍa neveztink be, hanem végigmegyrink'' _ mondja BacsÓ, aki természetesen tisztában van a kockázato|<kal, jelesu| azzal, hogy egészen
más kategÓria néhány napot vitorlázni az Adrián, mint hetekig
osszezánan lenni az óceánon vá|tozatos idójárási viszonyok kozepette egy vitorlás fedé|zetén. ,,Most jonem haza LondonbÓl,
végre megtekinthettem a hajót, és az már elsó pi||anatban vi|ágos volt, hogy nem osszkomfortos tűrrahajót adnak a|ánk, Az itj
70 |ábas alapvetóen versenyszempontok szerint épult. A cél a jó
vitorlázÓképesség volt, lényegében mindent ennek rendeltek
alá. Hogy miért viszem el erre az (ttra a fiamat? AzéÍ"r.,mert gy
gondolom, hogy most olyasvalamit rudok neki adni, ami egész
életérehatássa| |esz,, .
A magyar érintettségre va|ó tekintette| azt terrezÁjk, hogy a Vitor|ázás Maga ztnban rendszeresen kozoljtik BacsÓék beszámo|óit a sailing.hu olda||a| egyuttmííkodve.
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