
VITORLÁS 
GYERMEK-
TÁBOROK 

           ALSÓÖRSÖN

ITT A HELYED!

KAPCSOLAT

UTÁNPÓTLÁS 
PROGRAMUNK 
KIEMELT 
SZPONZORA 

Tíz tábor turnus a nyár folyamán
Bentlakó és napközis opció egyaránt
Szakképzett és tapasztalt edzők, oktatók
Korszerű oktatóhajók és edzőmotorosok
Magas színvonalú vitorlás oktatás
Változatos kiegészítő programok
Gyönyörű  környezet, jó hangulat
Lehetőség a továbbfejlődésre a Balatoni 
Yacht Club utánpótlás versenyprogramja 
keretében- 3. legeredményesebb vitorlás 
utánpótlás klub 2018-ban

Jelentkezés on-line
www.byc1912.hu

HELYSZÍN: ALSÓÖRS, VASÚT UTCA 5.

További info
taborok@byc1912.hu



VÁLASZTHATÓ 
IDŐPONTOK

RÉSZVÉTELI 
FELTÉTELEK

RÉSZVÉTELI DÍJ 
TARTALMA

7-14 éves korhatár, lányok és fiúk 
részére egyaránt
alapszintű úszás tudás, amit a 
helyszínen ellenőrzünk,
határozott elszántság a vitorlás 
sportág megismerésére

vitorlás eszközök és mentőmellény használatát
korszerű edzőmotorosok rendelkezésre állását
oktatók és edzők díját, folyamatos 
felügyeletet
vízi és parti programok költségeit
oktatási tematikát
regisztrációs ajándékot
bejárós táborozók számára napi meleg ebédet 
és uzsonnát
bentlakó táborozók részére szállást 2-3 fős, 
fürdőszobás szobákban, napi négyszeri 
étkezést, éjszakai felügyeletet 

2019. június 17-21.
2019. június 24-28.
2019. július 1-5.
2019. július 8-12.
2019. július 15-19.
2019. július 22-26.
2019. július 29.-augusztus 2.
2019. augusztus 5-9.
2019. augusztus 12-16.
2019. augusztus 19-24.

Részvételi díj: Napközis: 60.000 Ft
Bentlakásos: 85.000 Ft



A BALATONI 
YACHT CLUBRÓL

A Balatoni Yacht Club 107 éves múltra tekint vissza, 
1912-ben, hazánk második vitorlás egyesületeként került 
megalapításra. 
Tevékenysége során mindig fontos küldetésének 
tartotta és tartja a hazai vitorlázás fejlesztését, a 
vitorlás utánpótlás-nevelést, a hazai versenyvitorlázás 
és élsport támogatását, a sport által közvetített 
értékek hangsúlyozását, a vitorlázás minél szélesebb 
célközönséghez való eljuttatását.

TEVÉKENYSÉGÜNK
Olimpiai versenysport

Ifjúsági utánpótlás-nevelő   vitorlás program

Vitorlás versenyrendezésFelnőtt amatőr versenysport és egészségmegőrzés

Vitorlás táborok és iskolai vitorlás program 

Berecz Zsombor világbajnok egyesületünk 
igazolt versenyzőjeként készül a Tokiói 
Olimpiára, amihez   professzionális feltételeket 
biztosítunk számára .
Ugyancsak egyesületünk színeiben készül az 
olimpiai kvalifikáció megszerzésére Virág Flóra 
és Molnár Dávid Nacra 17 Foiling ifjúsági 
versenyző páros 

Programunk a vitorlás utánpótlás-nevelés teljes életciklusát 
felöleli, a kezdő gyermektáborok szervezésétől, a tehetség 

kiválasztáson és tehetség gondozáson át az ifjúsági 
versenysportig és élsportig, több hajóosztályban, magasan 

képzett edzők közreműködésével

A nyári vitorlás táborok kiváló lehetőséget 
nyújtanak a vitorlás sportág megismerésére 
és megszerettetésére, amelyben tapasztalt 
és képzett oktatóink kiváló partnerek. 
Testnevelés órát kiváltó iskolai vitorlás 
programunk által pedig a balaton parti 
iskolások számára nyújtunk lehetőséget a 
sportág elsajátítására.   

Egy vitorlás verseny sikere a magas 
szakmai színvonal biztosításán alapszik 

vízen és parton egyaránt. 
Versenyrendezési tevékenységünk során 

erre a kiválóságra törekszünk . 
Utánpótlás és felnőtt versenyeket 

egyaránt rendezünk.  

A vitorlázás pozitív élettani hatásai közismertek, továbbá  
késő időskorig művelhető. Tagjaink számára biztosítjuk a 
feltételeket, hogy a sportágban fejlődni, versenyezni  
tudjanak. Mindemellett a felnőttek egészségmegőrző 
testmozgásának népszerűsítése érdekében számos 
szabadtéri sportágra kiterjedő "Eddz a szabadban" 
projektünket valósítjuk meg.



ÉLVERSENYZŐINK

Berecz Zsombor
Finn dingi világbajnok, EB ezüstérmes, háromszoros 
olimpikon, hazánk első kvótaszerzője a Tokioi Olimpiára
 

Tomai Balázs
D-One világbajnok, J24-EB bronzérmes, Laser Standard 

osztályban kvótaszerző a 2016-os Riói Olimpiára
 

Virág Flóra-Molnár Dávid
Az olimpiai Nacra17 Foiling hajóosztályban ifi VB 6. 
helyezettek, Flóra többszörös magyar bajnok 
 

Fehér Boróka
Többszörös magyar bajnok  és EB 12. helyezett 

Optimist osztályban 
 

Veisse Zoltán
Többszörös magyar bajnok Laser osztályokban, ifi VB 7. 
helyezett Laser 4.7-ben
 

Szinessy Benedek
A haladó versenyzők Nádas Kupa 

versenysorozatának összetett ezüstérmese 

ŐK VALAMENNYIEN VITORLÁS TÁBOROKBAN ISMERTÉK ÉS SZERETTÉK MEG A 
VITORLÁZÁST, AHOGYAN EGYESÜLETÜNK SOK-SOK TOVÁBBI IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT 

VERSENYZŐJE ÉS TAGJA IS !  

SZERETETTEL VÁRUNK TÉGED IS A SZELEK 
SZÁRNYÁN, HULLÁMOK HÁTÁN!


