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Méder Áron és a lélekvesztő
2007. 10. 30. 11:32 | sportpiac
> A Sportpiac novemberi számában beszámolunk Méder Áronról, a földkerülő magyarról, aki aprócska hajójával 
egyedül vágott neki az óceánoknak. Carina nevű hajója a legkisebb vizijármű, mely átkelt a Panama-csatornán.
Nyomtatható verzió
Küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek

Kapcsolódó cikkek

Aki 13 év alatt megkerülte a Földet
A BMW Sailing Team megnyerte az Asso 
Bajnokságot
Véget ért a Magyar Nagyhajós Bajnokság 

A Csendes-óceánon tart Méder Áron és hajója, Carina. Míg indulása előtt sokan azt sem tudták elképzelni, hogy az 
Adriáról kijut, ő rácáfolt a hitetlenkedőkre és átszelve az Atlanti-óceánt, ez év februárjában elérte Amerika partjait. 
Ezek után rekordot állított fel azzal, hogy a Panama-csatornán átkelt: a mai napig a Carina a legkisebb (19 láb) hajó, 
mely átkelt a közép-amerikai földhíd mesterséges vízi útján.

Áron egyetlen társát, Carinát másfél év alatt újította fel szülei újpesti házának kertjében. A hajótestet megerősítették, új 
kötélzet került fel, felújított motort kapott, majd napelemek és szélgenerátor is került rá. A spórolt pénzből apránként 
összeszedegetett felszerelések most mind azt szolgálják, hogy az elszánt fiú épségben hazatérjen lélekvesztőjével.

A beszámoló teljes anyaga a Sportpiac novemberi számában lesz olvasható.
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Rovatok
+ Aktuális programok + Búvár + Életmód + Extrém + Futás + Kerékpár + Mászás + Outdoor + Sí + Sípályák +
Snowboard + Squash + Surf és Kite + Technika + Teszt + Topcsajok + Túraajánló + Újdonságok + Utazás + Via Ferrata
+ Vitorlázás + Wakeboard + Xterra

Képgaléria
Programajánló
Sportcuccok

Archív
akció

Fundango Station
28 990.- Ft 

további akciók
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