VITORLÁSTÁBOR ÉS VITORLÁS CSERKÉSZ KÜLÖNPRÓBA
2014. július 26. (szombat) – augusztus 1. (péntek)
Táborszervezők: Soós Árpád, Pelsőczy Attila, Szentesi Imre
Vitorlás oktató: Gáthy Gergely (pesti piarista öregdiák)

A piarista középiskolás korú diákok számára
2014. évben a Balatonberény Ny-i részén található
(Petőfi utca 27.) piarista üdülőben szombattól
péntekig tartó kezdő vitorlás
táborozási lehetőséget hirdetünk
meg. A tábort a vízi élettel,
vitorlázással
megismerkedni
vágyó, legalább 14 éves, 9-13.
évfolyamos
diákok
számára
szervezzük. A tábor alapvetően
sporttábor,
amely
tartalmas
szünidei sportolási lehetőségek
sorát teszi lehetővé.
A tábor célja, hogy a
résztvevő
diákok
mérsékelt
szélerősség mellett önállóan tudjanak kétszemélyes
kishajót (jolle) vezetni.
Az alapvető manőverek elsajátításához és a
vitorlázóérzék (egyensúly, lendület megtapasztalása)
kifejlesztéséhez a legalkalmasabb
hajótípust, a Laser Pico típusú
jollét választottuk, amellyel már 14
éves kortól bárki biztonságosan,
nyugodtan és jó hangulatban tanulhat meg vitorlázni.
Elméleti ismeretek:
1. Hajózási földrajz, vízrajzi alapismeretek
2. Meteorológiai alapismeretek
3. Hajóelmélet, hajók szerkezete, felszerelése
4. Hajóvezetéstan
5. Vízi közlekedési ismeretek
6. Vitorlázás elmélet
7. Kitérési szabályok
Gyakorlati ismeretek:
1. Kötelek és csomók
2. Vitorláshajó fel- és leszerelése
3. Vitorlázási irányok
4. Vitorlák beállítása
5. Elindulás
6. Nyíltvízi manőverek
7. Vízből mentés, baleset megelőzés
8. Kikötés
A tábor helyszíne: Balatonberény, Petőfi utca 27.
elhelyezés: a vízparttól 250 m-re lévő táborban, az
éppen felújítás alatt álló épületegységben
Alsó korhatár: betöltött 14. életév
Részvételi díj: kb. 28 000 Ft/fő, mely a leutazáson
kívül mindent tartalmaz (kivéve a költőpénzt)
Étkezés: naponta háromszor (két hideg és egy meleg
étkezés)
Maximális létszám: 24 fő

Időpont: július 26 – augusztus 1. (7 nap, 6 éjszaka)
JELENTKEZÉS: (SORREND SZÁMÍT!)
ÁPRILIS 21-IG NÉVVEL ÉS E-MAILCÍMMEL ELLÁTOTT
BORÍTÉKBA HELYEZETT 5

000 FT ELŐLEG

BEFIZETÉSÉVEL PELSŐCZY ATTILA TANÁR ÚRNÁL

I. ELŐKÉSZÍTŐ ALKALOM:
ÁPRILIS 25. 15.00-16.00

Vitorlás előélet nem szükséges, de igazolt úszni
tudás igen. A táborban a vitorlázás elsajátítására a
sportegyesületekben kialakult gyakorlatot követjük
gyakorlott oktató vezetésével és szigorú biztonsági
előírások megtartása mellett.
A fürge, sportos jollékkal – kísérő motoros hajó
felügyelete mellett – lehet edzéseket, tanfolyamokat
tartani, de kisebb túrák megtételére is alkalmasak.
A táborba szállás előtt szükséges:
 igazolás arról, hogy a diák tud úszni
 jelentkezési lap kitöltése
 szülői nyilatkozat kitöltése, aláírása
 a társadalombiztosítási kártya fénymásolata
 2 előkészítő alkalmon való részvétel
Ajánlott felszerelés:
 sportöltözet, sportcipő/vászon tornacipő/
ajánlott 2-2 váltás, mert el is ázhatnak
 víz vagy szélálló ruha /anorák/
 tréningruha és meleg felső
 2 váltás fürdőruha, strandpapucs
 világos színű pólók, fehérnemű, zokni
 napvédő eszközök /magas fényvédő faktorú
naptej, napszemüveg zsinórral, világos,
napellenzős sapka/; továbbá a megfelelő
„előnapozás” is ajánlott
 tisztálkodó felszerelés

képek, információk:

https://www.facebook.com/PiaristaVitorlastabor
Soós Árpád
2600 Vác, Konstantin tér 6.
e-mail: celsus@192ei.hu
mobiltelefon: +36 (20) 984 05 90

