
Találkozás Joe-val
Ismerkedés egy hatvanlábas Mini Maxival a Földközi-tengeren.
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DDI

W
ild Joe nevével ellentétben igen

barátságos fickó. Mi több, általá-

ban véve kezes bárányként visel-

kedik értõ kezek alatt. Már-már légiesen suhan

a vízen, nem zavarják különösebben a hullá-

mok, a legkisebb kormánymozdulatra is azon-

nal, ahogy mondani szokás, jolleszerûen rea-

gál. Joe – akit Mini Maxiként is szokás említeni

– 2002-ben született, szülei a nemzetközi vitor-

lázásban kiváló hírnévnek örvendõ kaliforniai

tervezõpáros, John Reichel és Jim Pugh. Elõzõ

lapszámunkban (Vitorlázás Magazin 2010/2)

már beszámoltunk arról, hogy Joe nyolc év

után elhagyta Ausztráliát és a déli vizeket: a jö-

võben az öreg kontinenset övezõ tengeri ver-

senyeken keseríti más hajók életét. Joe megle-

hetõsen hosszú utat bejárva került Európába,

hajón szállították elõször a Karib-tengerre,

aztán onnan került Genovába, hogy röviddel

összeszerelése után elinduljon új pályája elsõ

versenyén, a Giraglia Rolex Cupon. A verse-

nyen néhány napot a fedélzetén tölthettem, és

közelebbrõl is megismerkedhettem vele.

A világ vitorlázásában nyolc esztendõ nagy

idõ, sok minden változik, ravaszabbnál rava-

szabb technikai fejlesztések jelennek meg.

Wild Joe azonban jól tartja magát e tekintet-

ben, hiszen a hajón rengeteg olyan fedélzeti

technika található, amely most is a nemzetközi

topvitorlázás élvonalát jelenti. Joe annak ide-

jén egyfajta kísérleti hajóként született, egy sor

akkor abszolút új megoldást rajta próbáltak ki.

A próba sikerült, és Joe igen eredményesen

szerepelt a nagy ausztráliai regattákon. Ezt a

szintû technikát megismerni, majd versenysze-

rûen használni – nos, ez komoly feladvány

minden magyar vitorlázónak, mert néhány rit-

ka kivételtõl eltekintve eddig nem nyílott lehe-

tõsége erre itthonról senkinek. Józsa Márton, a

Wild Joe Sailing Team vezetõje igyekezett

olyan hazai legénységet összeszedni, amelyik

képes lehet elsajátítani a tudnivalókat. 

A feladat és a kihívás óriási. A többi ehhez

hasonló kategóriájú hajón profi nemzetközi

legénység található, olyan vitorlázók, akik

hivatásszerûen foglalkoznak a versenyzéssel.

Nyilvánvaló, hogy egyszerûbb lenne közülük

szerzõdtetni valakit (vagy valakiket) ám ennek

nincs realitása, és a csapatvezetõ szeretné,

hogy ütõképes hazai legénység vinné a hajót.

Megkísérlem összefoglalni mindazt, amit né-

hány nap alatt tapasztaltam a hatvanlábas Wild

Joe fedélzetén. Az elsõ benyomás – a mérete-

ken túl – a részletek kifinomodottsága volt.

Hihetetlen, mennyi tapasztalat ötvözõdik egy

ilyen offshore hajóban. Azt is mondhatnám,

hogy bár az ördög mindig a részletekben la-

kik, ám ezúttal minél alaposabban elmerültem

a részletek tanulmányozásában, annál remény-

AA hhiiddrraauulliikkaa-rreennddsszzeerr kköözzppoonnttjjaa

AA ddöönntthheettõõ ttõõkkeessúúllyy
kkiikkööttõõbbeenn mmááss ccééllookkrraa
iiss hhaasszznnáállhhaattóó……

AA kkookkppiitt kköözzeeppéénn,, aa bbooxxoonn aa
hhiiddrraauulliikkuuss vviittoorrllaaééll-ffeesszzííttõõkk kkeezzeellõõ-
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telenebb volt megtalálni a szarvakat… Minden

megoldásnak van kiérlelt filozófiája. Apróság,

de nem véletlen, hogy ezen a hajón nincsenek

például seklik, nehéz acél forgószemek és

ehhez hasonlók. Vannak helyettük viszont

kevlárköteles rögzítések és csúszógyûrûk,

melyek jóval könnyebbek, és azonnal cserél-

hetõk vagy javíthatók. 

A hajó lelke a hidraulikus rendszer. Ez moz-

gatja a tõkesúlyt, a trimmkormányt, a vorstag

és az achterstag feszítését éppúgy, mint az

albáét. Ezzel állítható az orrvitorlák elsõ éle is.

Elektromos csörlõk segítik a mozgó kötélzet

egy részének kezelését, ami kézi erõvel verse-

nyen ekkora méreteknél igen nehéz feladat

lenne és lassítaná a manõvereket. Igen komoly

a navigációs rendszer, wifis kapcsolat van a fe-

délzeten dolgozó navigátorral, aki egy hordoz-

ható akkumulátoros displayen kapja az aktuá-

lis széladatokat és irányszögeket. Külön tudo-

mány a vitorlaválasztás. A korábbi tulajdono-

sok átadták azokat a táblázatokat, amelyek az

õ versenytapasztalataikat tükrözik. A hajóhoz

tucatnyinál is több vitorla tartozik, és az egyik

legnehezebb feladat eldönteni rajt elõtt, hogy

milyen készletet vigyenek magukkal. A vász-

nak súlya ugyanis tekintélyes és itt minden

kiló számít. Ennek megfelelõen a belsõ tér is

puritán, ez nem egy bebútorozott racer-

cruiser. A komfort itt nem szempont, a

rendezõ elv a célszerûség.

Egy korábbi Wild Joe-s csapat szerint a hajó-

SSeebbeesssséégg:: 1188,,66 ccssoommóó ((nnééhhaa ttööbbbb))

Elsõ magyar hajóként vett részt a Wild
Joe a Giraglia Rolex Kupán. Lapzártakor
a verseny még tart, így csak az addig tör-
téntekrõl tudunk beszámolni.

A Rolex által támogatott nagy földközi-
tengeri versenyek – a Capri Sailing Week,
a Giraglia Cup, a Maxi Yacht Cup Szardí-
nián, illetve a Middle Sea Race Máltán –
egyfajta sorozatot képeznek. Máltán évek
óta van magyar induló, tavaly egy másik
hajóval Józsa Mártonék is indultak.
A Giraglia Cupot 1952 óta rendezi meg a
San Remó-i és a Saint Tropez-i vitorlás-
klub, azaz közös olasz–francia szervezés-
rõl van szó. A verseny három részbõl áll,
ebbõl kettõ eredményét számítják bele az
összesítésbe. 

Az elsõ etap afféle bemelegítõ sza-
kasz: San Remóból egy éjszakai futa-
mot indítanak Saint Tropez-be. Miután
ez versenyen kívüli regatta, inkább arról
szól, hogy a hajók versenyszerû körül-
mények között jussanak el Franciaor-

Giraglia Rolex Cup

VViittoorrllaahhaasszznnáállaattii ttáábblláázzaattookk
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szágba, a magyaroknak viszont remek
alkalom volt arra, hogy versenyen pró-
bálják ki a Wild Joe-t. 

Az esti 11 órás rajt gyenge szélben zaj-
lott. Régi balatoni reflexnek engedve
csapatunk inkább a part felé araszolt, re-
mélve, hogy onnan jön meg a szél. Ezt
tették más, velünk egy kategóriába so-
rolt hajók is – és rosszul jártunk vala-
mennyien. A tenger felé haladók az éj-
szaka sötétjében szelet kaptak, és egy
nagyobb csoport igen jelentõs, több

mérföldes elõnyt szerzett. A hajnali de-
rengésnél eszméltünk rá, hogy bizony
alaposan melléfogtunk a négyórás szél-
csendben álldogálással. Aztán megkap-
tuk mi is a szelet, és a Wild Joe elkezdte
ledolgozni hátrányát. Az utolsó elõttünk
haladó hajókat már Saint Tropez elõtt si-
került utolérnünk. Elsõként futottunk cél-
ba, ám az IRC-számítás szerinti össze-
vetés a mezõny végére sorolt bennün-
ket. A tapasztalat viszont hasznos volt.

A Giraglia Cup kiírása szerint ezután há-

rom coastal race következett, azaz part
közeli, maximum 30 mérföldes futamok.
Ezen már a teljes mezõny vitorlázott.
Összesen 225 hajó nevezett a regattára,
amelyen IMA, IRC A és B, valamint ORC
B kategóriákba sorolták a résztvevõket.
Mi az IMA csoportba tartoztunk, itt talál-
hatók a Maxik, a Mini Maxik, a Wallyk, a
Swanok és több egyedi építésû hajó is, a
csoport 27 egységet számlált. A verseny
sztárja a tavalyi Sydney–Hobart gyõztese,
az Alfa Romeóból Esimit Europe 2-vé

val már mentek harminckét csomós sebesség-

gel is. Hatalmas a sebességpotenciálja, bár a

korábbi tapasztalatok szerint a Wild Joe nem

elsõsorban a bõszeles szakaszokon erõs. Kivá-

lóan cirkál – hála egyebek mellett a precízen

vezérelhetõ trimmkormánynak. Fõként gyen-

gébb és középszelekben halad gyorsan – a

versenyeredmények is ezt támasztják alá.

Genovából San Remo felé haladva 7/8-os ge-

nakkerrel mi 19,7 csomót mentünk 20-25 cso-

mós szélben. S hogy miért mondtam a beveze-

tõben Joe-ról azt, hogy barátságos fickó? Nos,

ez a vélemény éppen ebbõl az élménybõl

származik, hisz tapasztalataim szerint ilyen

szél- és hajósebességnél, vagy még jóval ala-

csonyabbnál is a hajók többsége gonoszabbá

válik. Ki-kitörnek, lúvolnak, remegnek, majd

szétesnek… De Joe meg sem rezdül, az él-

mény egyszerûen elementáris – ez volt a véle-

ménye a csapat minden tagjának.

KKaarrddáánnccssuukkllóóss rreennddsszzeerrrreell mmûûkkööddiikk
aa ccssöörrllõõ mmeegghhaajjttáássaa ((bbaallrraa))

BBeehhúúzzóóppoonntt ttéérrbbeenn eellhheellyyeezzvvee
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avanzsált Maxi volt. A hajó szlovén kor-
mányossal, olasz Amerika Kupa-legény-
séggel és a Gazprom szponzorálásával
versenyez. Van mit elgondolkodni ezen,
de errõl majd legközelebb.

Saint Tropez elképesztõ hátteret kínált a
versenyhez. A Riviéra legfelkapottabb elit
üdülõhelye egyébként sem csendes hely,
ám most a kikötõ valósággal szétrobbant
a tömegtõl.

Az elsõ futam jókora halasztással in-
dult, vízen vártuk a szelet, amely aztán
meglehetõsen nagy, 15-20 csomós
erõsséggel a délutáni órákban meg is
érkezett. Az IMA-csoport tíz perccel a

többiek elõtt indult, egészen elképesztõ
volt ennyire gyors hajókkal ilyen szél-
ben elindulni. Sikerült jó helyrõl rajtolni,
és tiszta szélben haladni. Rögtön lát-
szott, hogy az Esimit, a Container, a
Shockwawe, az Alegre jóval gyorsabb
nálunk, mi pedig fürgébbek vagyunk a
többieknél. A várakozásnak megfele-
lõen Joe az élesebb szakaszokon kife-
jezetten jól ment, a visszafordulás után
bõszélben aztán még ketten megelõz-
tek bennünket, köztük az egyik Imoca
60-as, amely odáig szinte csak vergõ-
dött. Lefelé viszont, mint a gyorsvonat –
hiába, erre építették. Végül hetedikek

lettünk, ami tisztességes helyezésnek
tekinthetõ. 

A második parti futamon egy helyet si-
került elõbbre lépni, a harmadik futamot
viszont a rendezõség a viharossá vált idõ-
járásra tekintettel törölte. Ezután rajtolt a
nyílt tengeri, mintegy 245 mérföldes ver-
seny, amely Korzika érintésével San
Remóban ért véget. Augusztusi lap-
számunkban részletes beszámolót adunk
majd a Wild Joe elsõ földközi-tengeri
versenyérõl. (denes)

EExx AAllffaa RRoommeeoo,, mmoosstt EEssiimmiitt EEuurrooppee 22:: 
nnéézzzzéékk ccssaakk aa sszzppoonnzzoorrtt!!
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