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Magyar idő szerint vasárnap délután a Panama-csatornához ért Méder Áron, aki föld körüli vitorlázásra indult 2006. szeptember 24-én a 
szlovéniai Koperből Carina 19-es típusú (és azonos nevű) hajójával

Eddig 22 alkalommal kötött ki és 10 országban járt Méder Áron, aki jelenleg Colónban tartózkodik. Ott a hajót javítja, és beszerzi az átkeléshez 
szükséges engedélyeket. Hatalmas a forgalom, nagy a nyüzsgés és nem túl jó a közbiztonság, ezért a hajósnak fokozottan figyelnie kell értékeire 
- mondta az MTI-nek Méder István, Áron édesapja.

A Carina egyik drótkötele szakadt el, s nem kizárt, hogy javításához az árbocot is ki kell szedni. Elromlott az ifjú hajós laptopja is, amelyen a 
részletes útitervet tárolta. Újat barátnője visz neki, három vitorlával egyetemben, amelyet a támogatók ajánlottak fel. A hölgy április 2-án indul a 
Panama-csatornához, és két hetet tölt el barátjával, így várhatóan április közepén indul tovább a föld körüli vitorlázó.

Méder Áron egészségileg és fizikailag jól bírja az utat. Kisebb gyomorpanaszai voltak, egy kisebb megfázáson is túl van és az elmúlt napokban 
egy nagyobb méretű kullancsot talált magán, de eltávolította - tolmácsolta az édesapa, aki már kidolgozta a részletes úti tervet fiának.

Méder Áron a terv szerint a Csendes-óceánon megtett körülbelül 1000 mérföld után a Galapagos-szigetek egyikén köt ki, majd Tahitin és Bora 
Borán áll meg. Az útitervet az édesapa úgy dolgozta ki, hogy a lehető legtöbb népszerű, vagy nevezetes helyre is eljusson a fia. Bár hozzátette: 
ez az ő terve, amelytől Áron elképzelése eltérhet, így a kikötés helyszíne még változhat. Az biztos, hogy mintegy 3600 mérföldes szakasz vár 
Méder Áronra Francia Polinéziáig, s ez kedvező széllel 60 nap alatt tehető meg.

Az óceán sikeres átszelése után Méder Áron északról kerüli meg Ausztráliát, majd Indonézia következik, ahonnan ismét egy hosszabb szakasz 
után Afrika keleti partjaihoz, a Seychelle-szigetekhez érkezik, bár az is lehet, hogy a Maldív-szigetek felé veszi az irányt. Innen az Adeni-
öblön, a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül tér vissza a Földközi-tengerre, majd a kiindulási pontra, Koper kikötőjébe.

(MTI-Panoráma)
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