
 

 

 
Sajtóközlemény 
Azonnali közlésre 
 
2009. június 28. 
 

Szeszélyes idıben teljesítették a résztvevık a III. Pilsner Urquell HoReCa Regatta 

Grand Prix-t.  

 

A III. UNIQA Balaton Regatta idei harmadik, balatonboglári futamának 95 hajó vágott 

neki a változékony balatoni idıben, ami a verseny utolsó harmadában alaposan 

megtréfálta a szerencsét próbáló hajósokat. 

 

A mezıny délelıtt 11 órakor rendben elrajtolt, de több hajó is nehézkesen mozdult meg a 

rajtvonalról – a szél iránya és erıssége sem kedvezett a szombati napon Magyarország 

legnagyobb amatır vitorlásverseny-sorozata vitorlázóinak. A táv kétharmadánál az addig az 

élmezınyben hajózó vitorlások közül több is szinte állóra lassult a hirtelen beálló, szinte 

teljes szélcsend következtében. Sáfián László, a Dolce Vita kapitánya elmondta, hogy a szél 

iránya folyamatosan változott, ezért nem tudták megjósolni, a Balaton melyik oldalán fog 

frissülni a légmozgás. Többen, köztük ı is, az északi oldalra számított, de a szerencse 

elpártolt tılük, és a szél a déli part mentén kapott új erıre. 

 

Dániel Gábor versenyigazgató végül úgy döntött, hogy Fonyódnál futtatja be a mezınyt, mert 

akkor már vészesen közeledett a délután 5 órára kitőzött befutási szintidı, és a szélcsend 

miatt több tucat hajó még mindig messze járt a célvonaltól. 

 

Az életében elsı alkalommal vitorlázó, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Steinmetz 

Barnabás a kedvezıtlen szélviszonyok ellenére remekül érezte magát a Dolce Vita fedélzetén. 

 

A küzdelmes versenyen a célvonalat elsıként az UNIQA Balaton Regatta amatır 

vitorlásverseny-sorozaton elıször kihajózó Gardazzura szelte át, Simó Béla vezetésével. 

 



 

 

 

 

Eredmények: 

 

Abszolút befutó: 

1. Gardazzura (Simó Béla) 

2. Kékfény (Takács András) 

3. Carrera (Vitéz Hernádfalvi Mihály) 

 

Yardstick I. 

1. Benedictus (Tóth Benedek) 

2. Falco (Márkus András) 

3. Kepi (Czédula Tibor) 

 

Yardstick II. 

1. Sarah With Love (Temesfői Zénó) 

2. Pálinka (Szeghegyi Pál) 

3. Kisvacak (Lábady Zsolt) 

 

Yardstick III. 

1. Dudu (Szabó László) 

2. Blue Fly (Kék Tamás) 

3. Szi-Vi (Gerencsér József) 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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 fejlesztették ki Magyarország legnagyobb létszámmal 
futó hajós eseményét, a Balaton Regatta amatır vitorlás versenysorozatot, amely kifejezetten 
a kedvtelési célú vitorlázókat célozza meg és vonja be a versenyvitorlázás vérkeringésébe. 
Innovatív kezdeményezéssel alapították meg a versenysorozat keretein belül futó Zöld, 
Média, Autós, Gépész, HoReCa, Ingatlan és IT-Telecom 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. 2008-ban immár második alkalommal 
választották a legjobb magyarországi márkák közé, és az elsık között sikerült a Business 
Superbrands elismerést is elnyernie. Emellett a Figyelı Top 200 szakmai zsırijének 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. 
 
 
 


