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Azonnali közlésre 
 
2009. szeptember 7. 
 

Viharos idıben óriási küzdelemmel zárta az idényt a III. UNIQA Balaton Regatta 

mezınye, ahol Balatonalmádi nyerte a betétfutamként elsıként megrendezett I. Nemzeti 

Regattát, az abszolút befutó pedig Fonyód önkormányzata lett! A legtöbb hajót a T-

Systems ICT indította a II. IT-Telecom Regatta mezınyében. 

 

A díszvendég Hans-Peter Steinacher kétszeres olimpiai, világ- és Európa bajnok vitorlázó 

szerint ilyen szélben a vitorlázás Mekkája lehetne a Balaton. 

 

A borúlátó elırejelzések és a szombat reggeli idıjárás sem tudta eltántorítani azt az összesen 

110 hajóst, akik 2009. szeptember 5-én, Balatonszemesen nekivágtak 2009 utolsó III. 

UNIQA Balaton Regatta versenyének, amelyet egy idıben és helyen rendeztek az I. Nemzeti 

Regattával és a II. IT-Telecom Regattával. 

 

"Fölfelé sikítottak, lefelé csend volt" - foglalta össze találóan egy mondatban a szombati 

balatonszemesi futamot Sáfián László a Dolce Vita kapitánya, a hajó személyzetének 

viselkedésére utalva. Tény, hogy szombatra virradóra sokan még abban is bizonytalanok 

voltak, hogy egyáltalán lesz-e rajt, hiszen a péntek esti orkán erejő szélvihar több sátrat és 

kiállítási eszközt súlyosan megrongált a kikötıben. Dániel Gábor versenyigazgató azonban 

úgy érezte, hogy ha a szél a biztonságos határértékre mérséklıdik, akkor a csapatok képesek 

lesznek megbirkózni a körülményekkel. A versenyzık szerint igazi sportemberhez méltó 

döntés volt elengedni a mezınyt, hiszen hasonló esetben más versenyeken sokszor nem merik 

bevállalni ezt a bátor hozzáállást.  Így viszont a szezon legjobb és legizgalmasabb versenyét 

"lıhette el" a versenyigazgató. 

 



 

 

A zánkai bójánál a Wossala Kristóf által kormányzott Kékmadár fordult elsınek, nem sokkal 

mögötte a Szent Ágota (fedélzetén a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok Hans-Peter 

Steinacherrel, Rauschenberger Miklós irányításával) és a Sirocco (Cittel Lajos vezetésével) 

vívott hatalmas harcot, miközben fekete nyílként követte ıket a Therapy by Gardazzura 

(Simó Béla kormányzásával). A 6-os erısségő szél alaposan próbára tette a hajók 

legénységét, de akik meg tudták zabolázni az elemek erejét, szinte repültek a Balaton vizén. 

A szél sokszor annyira felgyorsította a hajókat, hogy több esetben még az eseményt közvetítı 

médiamotoros sem tudott lépést tartani az élmezınnyel! A hajót és hajóst egyaránt 

megdolgoztató idıben végül a Therapy by Gardazzura szelte át elsıként a célvonalat, míg az 

abszolút második helyet a Kékmadár szerezte meg, a dobogó harmadik fokára pedig a 

Sirocco legénysége állhatott fel.  

 

Hetek, hónapok óta tartó kiélezett csaták dıltek el a balatonszemesi versenyen, hiszen a 

kategóriák legjobbjainak addig megszerzett pontjai között csak kis különbségek voltak - a 

nyomás nagy volt, hiszen egyikük sem engedhette meg magának, hogy hibázzon. 

 

Az azonos pályán zajló és idén elıször megrendezett, önkormányzatoknak kiírt versenyt, az  

I. Nemzeti Regattát összetett Yardstickban a Balatonalmádit képviselı Kékmadár nyerte, a 

második helyet Sárospatak szerezte meg, míg harmadik helyen Gyenesdiás hajósai futottak 

be. 

Hídvégi József, Fonyód polgármestere - aki maga is keményen megküzdött az elemekkel az 

abszolút befutóban elsı helyezett Therapy by Gardazzura fedélzetén - elmondta, hogy nagyra 

értékeli a szervezık munkáját az UNIQA Balaton Regatta versenysorozattal kapcsolatban, és 

reményét fejezte ki, hogy a balatoni turizmus egyik kitörési pontjának tartott Nemzeti Regatta 

jövıben is folytatódik. 

 

 



 

 

Hans-Peter Steinacher, kétszeres olimpiai, világ- és európabajnok vitorlázó nagyon élvezte a 

balatoni versenyzést a Szent Ágota fedélzetén. Mint elmondta, a mostaninál kisebb mérető 

tavi versenyekhez szokott hazájában, ahol a Zell am See-n a tó kis mérete miatt csak 

maximum 60-80 hajó szokott indulni egy futamon. Hozzáfőzte, hogy ha minden nap a 

maihoz hasonló szél fújna, a Balaton lehetne az európai vitorlázók Mekkája. Örömmel látta, 

hogy a versenyzık mellett családok és baráti társaságok is kilátogatnak a már számukra is 

hagyománynak tekinthetı amatır vitorlásverseny-sorozat futamaira. 

 

A szervezık részérıl dr. Palkó Zsolt fırendezı elmondta, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács 

pályázatán az I. Nemzeti Regatta megrendezéséhez elnyert állami támogatást még a verseny 

elıtti napokban lemondták, mivel: „A kifejezetten viharos idıjárás miatt elıre látható volt, 

hogy a kísérırendezvények jelentıs részét nem tudjuk megrendezni, ezért lemondtunk a pénz 

felhasználásáról”. A rendezık így szőkebb programmal és saját, valamint szponzori költségen 

rendezték meg az I. Nemzeti Regattát. Dr. Palkó Zsolt arról is beszélt, hogy igazi turisztikai 

értéket látnak a Nemzeti Regattában, amit társadalmi eseménnyé, valódi balatoni hajós 

ünneppé, hagyományırzı fesztivállá szeretnének fejleszteni a jövıben, hiszen több tucat 

önkormányzat jelezte, hogy jövıre indulna a versenyen. 

 

Az I. Nemzeti Regattára nevezett önkormányzatok: Balatonalmádi (Kékmadár), 

Fonyód (Therapy by Gardazzura), Gyenesdiás (Soczi), Sárospatak (Blue Fly), Alsóörs 

(Santa Maria, Bolygó), Budapest XII. kerület (Aquila II), Budapest XI. kerület (Pepper) 

 

Az azonos pályán futó másik betétfutamon, a II. IT-Telecom Regattán a legtöbb hajót a T-

Systems ICT cégcsoport adta, az elsı helyet mégis az IQSYS csapata nyerte. 

 
A II. IT-Telecom Regatta indulói: T-Systems Sales, IQSYS, KFKI, T-Systems ICT, IQSYS 

Tanácsadók, Hewlett-Packard, Samsung Magyarország, NET TEAM Magyarország, STAR-

KING, Gecco Informatika és Telekommunikáció 

 



 

 

Eredmények: 

 

III. UNIQA Balaton Regatta 7. forduló (Balatonszemes) 

 
Abszolút befutó: 

1. Therapy by Gardazzura (Simó Béla) 
2. Kékmadár (Wossala Kristóf) 
3. Sirocco (Cittel Lajos) 

 
Yardstick I. 

1. Kékmadár (Wossala Kristóf) 
2. 8 One (Országh Tibor) 
3. Szent Ágota (Rauschenberger Miklós) 

 
Yardstick II. 

1. Sarah With Love (Temesfői Zénó)  
2. Dolce Vita (Sáfián László) 
3. Bavaria 38 (Hoffmann Balázs) 

 
Yardstick III. 

1. Dudu (Szabó László) 
2. Bell Maxi (Grasztl Tibor) 
3. Blue Fly (Kék Tamás) 

 
Az I. Nemzeti Regatta díjazottjai: 

Összetett yardstick: 
1. Balatonalmádi 
2. Sárospatak 
3. Gyenesdiás 

 
További összetett yardstick helyezések: 

4. Budapest XI. kerület 
5. Alsóörs (első hajó) 
6. Fonyód 
7. Budapest XII. kerület 
8. Alsóörs (második hajó) 

 
Abszolút befutó első helyezett: 
Fonyód 
 



 

 

Az I. Nemzeti Regatta Vitorlása: 
Kékmadár (Wossala Kristóf) 
 
Az I. Nemzeti Regatta Kormányosa: 
Wossala Kristóf (Kékmadár) 
 
Az I. Nemzeti Regatta Arany Vitorla Díja, az abszolút befutó részére: 
Hídvégi József (Fonyód) 
 
Az I. Nemzeti Regatta Hungaricum díja a legmesszebbről érkező hajó részére: 
Sárospatak 
 
Az I. Nemzeti Regatta Aranybika díja a legeredményesebb balatoni önkormányzat részére: 
Balatonalmádi 
 
A II. IT-Telecom Regatta díjazottjai: 
Összetett yardstick: 

1. IQSYS 
2. T-Systems ICT 
3. NET TEAM Magyarország 

 
További indulók: T-Systems Sales, KFKI, IQSYS Tanácsadók, Hewlett-Packard, Samsung 
Magyarország, STAR-KING 
 
Abszolút befutó első helyezett: 
Gecco Informatika és Telekommunikáció 
 
A II. IT-Telecom Regatta legtöbb hajót indító szakmai nevezője: 
Magyar Telecom 

 

A III. UNIQA Balaton Regatta amatőr vitorlásverseny-sorozat végeredménye: 
 
Yardstick I. 

1. Kék Fény (Hajdú Róbert) 
2. Benedictus (Tóth Benedek) 
3. Flóra (Izsák Dezső) 
4. Kepi (Czédula Tibor) 
5. Madárka (Kéri László) 
6. Bolero (Somos Zsolt) 

 



 

 

Yardstick II. 
1. Sarah With Love (Temesfői Zénó) 
2. Dolce Vita (Sáfián László) 
3. Titkos-Szeviép (Szabolcsi József) 
4. Albatros (Kétszeri Csaba) 
5. Pilsner Úr (Ligeti Zoltán) 
6. Kisvacak (Lábady Zsolt) 

 
Yardstick III. 

1. Dudu (Szabó László) 
2. Blue Fly (Kék Tamás) 
3. Pulu (Koncz Ádám) 
4. Soczi (Fekete László) 
5. Pepper (Simon Pál) 
6. Süvölvény (dr. Mikó Dénes) 

 
Abszolút yardstick első helyezett: 
Dolce Vita (Sáfián László) 
 
 
 
További információk : 
 
Voith Hunor | Public Relations 
The Explorer Group International Kft. 
Balaton Regatta Team 
Telefon: (+36-1) 319-15-39, 279-03-28 
Fax.: (+36-1) 279-02-53 
Mobil: (+36-20) 570-53-20 
E-mail: hunor.voith@balatonregatta.hu 
Web: www.balatonregatta.hu és www.nemzetiregatta.hu  
 
Céginformációk: 
 
A The Explorer Group International 2004 óta adja ki Magyarországon a kalandkedvelı 
prémium célcsoportnak szóló lapját, a The Explorer Magazint, ami a tavalyi évtıl már 
Bulgáriában is megjelenik. Három éve indították útjára Magyarország legnagyobb 
létszámmal futó hajós eseményét, a Balaton Regatta amatır vitorlásverseny-sorozatot, amely 
kifejezetten a kedvtelési vitorlázókat célozza meg és vonja be a versenyvitorlázás 
vérkeringésébe. Innovatív kezdeményezéssel alapították meg a versenysorozat keretein belül 
futó Zöld, Média, Autós, Gépész, HoReCa, Ingatlan, IT-Telecom és Nemzeti Regattákat. 



 

 

 
Az UNIQA Biztosító Zrt. az alapítása óta eltelt közel két évtized alatt a magyar piac hatodik 
legnagyobb biztosítótársaságává vált. Az egész országra kiterjedı értékesítési hálózattal 
rendelkezik, 2008 végén közel 680 ezer szerzıdést kezelt. 2008. évi bruttó díjbevétele 
meghaladta a 64,667 milliárd forintot. A Biztosító 1990 óta van jelen Magyarországon, 2003 
novemberétıl UNIQA Biztosító Zrt. néven. 2009-ben immár harmadik alkalommal 
választották a legjobb magyarországi márkák közé, és másodszor sikerült a Business 
Superbrands elismerést is elnyernie. Emellett a Figyelı Top 200 szakmai zsőrijének döntése 
alapján, a 2007-es gazdálkodási év eredményeinek elismeréseként az „Év pénzintézete” lett. 
Az UNIQA Biztosító Zrt. az egyik vezetı közép-európai biztosítócsoport, az UNIQA Group 
Austria tagja. Az UNIQA csoport közel 17.500 munkatárssal és üzletkötıvel rendelkezik, 
díjbevétele 2008-ban meghaladta az 5,8 milliárd eurót. Fı tevékenységi területe Közép- és 
Kelet-Európa, ahol az évek során sok tapasztalatra tett szert, amely kiváló alapul szolgál a 
további dinamikus növekedéshez. 


