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A Sláger Rádió nyerte a rekord számú résztvevıvel rajtoló II. Johnnie Walker Média 

Regattát! 

 

A III. UNIQA Balaton Regatta sorozat eddigi legnagyobb létszámú versenye zajlott 2009. 

augusztus 15-én Balatonaligán. Már a nevezési lista alapján is sejteni lehetett, hogy a mezıny 

minden eddiginél erısebb lesz, hiszen számos gyors hajó jelezte indulási szándékát. Ennek 

legfıbb oka, hogy a Balaton keleti medencéjében jóval több az aktív versenyzı, mint a 

nyugati medencében, így több olyan hajó is indult a Grand Prix-n, melyek korábban nem. A 

rajtvonalnál végül 121 hajó sorakozott fel, ami rekordnak számít az idei szezonban.  

Sajnos az idıjárás-elırejelzés nem sok jót ígért erre a hétvégére, ám szerencsére annyi szél 

azért volt, hogy – bár pályarövidítéssel – meg lehessen rendezni a regattát. A rajt ezúttal nem 

a versenysorozaton megszokottak szerint zajlott, hiszen a hajóknak cirkáló szakaszban kellett 

startolniuk, ami néhányuknak gondot okozott. A taktika az élmezıny csapatainál arra épült 

fel, hogy a mintegy 1 Bft.-os, a főzfıi öböl irányából fújó szélben a keleti part mellett 

haladva érjék el az elsı pályajelet Balatonkenesénél. A Sponsor Wanted – az idei 

Kékszalagon 5. helyen végzett hajó –, a Sfinx nevő Libera C, valamint a Ganz Danubius 

vezette a mezınyt, közöttük dılt el az elsı hely sorsa is és végül ebben a sorrendben haladtak 

át a pályarövidítés miatt Balatonkenesénél kitőzött célvonalon. Idıközben érkezett némi 

fuvallat délnyugati irányból, ám ez jelentısen nem befolyásolta a végeredményt, csupán a 

mezıny hátsó részének segített a gyorsabb befutásban. 

Sztárvendégeink a kevés szél ellenére is remekül érezték magukat a vízen, fıleg a TEVA-

VasasPlaket vízilabdázói, akik a futam végeztével jókedvően jegyezték meg, hogy egyszer 

majd szélben is kipróbálnák a vitorlázást. 

A helyszínen mutatkozott be Magyarország elsı Ski-Yachting versenye, az I. Balaton – Zell 

am See-Kaprun International Ski-Yachting Cup 2010, melynek lényege, hogy a résztvevık 

nem csak a vitorlázásban, hanem a síelésben is összemérhetik tudásukat. 



 

 

A délután állandó látványossága volt egy tőzpiros Ferrari, ami bizony senkit nem hagyott 

hidegen. A vízipólós fiúk közül néhányan még gurultak is vele pár kört, de eme „fedélzet” 

elhagyása szemmel láthatóan nehezükre esett…  

A Comedy Central mősora alaposan megmozgatta a rekeszizmokat, és Rekop György stand-

upja remek alapozásnak bizonyult a díjátadót követı zárópartyhoz. 

A napot fantasztikus hangulatú vitorlás buli zárta, mely méltó befejezése volt az idén is 

rendkívül népszerő és sikeres II. Johnnie Walker Média Regatta Grand Prix-nek. 

 

Körünkben vitorlázott:  

• Wossala György – a Magyar Vitorlás Szövetség társelnöke, az Európai Vitorlás 

Szövetség elnöke 

• a TEVA-VasasPlaket vízilabda csapat bajnokai (Földi László, Mátéfalvy Csaba, 

Méhes Jenı, Zöld István, Nagy Viktor, Katonás Gergely, Hosnyánszky Norbert, 

Varga Dénes, Jónás György, Takács Bálint, Kürtösi Gábor, Decker Ádám, Varga 

Dániel, Kis Gábor, Kovács Róbert, Hına Dávid, Vörös Viktor) 

• Buza Sándor – a Story TV mősorvezetıje, a Danubius Best Of zenekarának 

billentyőse 

• Klausmann Viktor – a Magyar Síakadémia tagja, a DigiSport mősorvezetıje 

• Szerednyey Béla - színész, rendezı 

• Hajdú Péter és Sarka Kata – a Happyfilm mősorgyártó cég vezetıje és az Esti Frizbi, 

Névshowr mősorok mősorvezetıje  

• Horváth Charlie - zenész 

• Galambos Lajos - zenész, mősorvezetı 

 

A rendezvényt megtisztelte részvételével: Sláger Rádió, Juventus Rádió, Danubius Rádió, 

Sztár FM, Rádió 6, ATV, LP Média, DIGI TV, MTV Balatoni Nyár, MTV Networks, 

Comedy Central, Story TV, Sport1 TV, Ringier Kiadó Kft., Reader’s Digest, Klub Rádió, 

TPM Média, DigiSport, Compass Magazin 

 



 

 

Eredmények: 

 

Abszolút befutó: 

1. Sponsor Wanted (Vándor Róbert) 

2. Sfinx-bavaria.hu (Lange Péter) 

3. Ganz Danubius (Kakas Máté) 

 

Yardstick I. 

1. Sfinx-bavaria.hu (Lange Péter) 

2. Benedictus (Gáll Márton) 

3. Trabi (Márton Balázs) 

 

Yardstick II. 

1. Magyar Vándor (Magyar Norbert) 

2. Sarah With Love (Temesfői Zénó) 

3. Pálinka (Szeghegyi Pál) 

 

Yardstick III. 

1. Soczi (Fekete László) 

2. Süvölvény (Dr. Mikó Dénes) 

3. Blue Fly (Kék Tamás) 

 

II. Johnnie Walker Média Regatta 

1. Sláger Rádió (Vándor Róbert) 

2. Compass Magazin (Lange Péter) 

3. Rádió6 (Eszes Tamás) 

 

 
 
 
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 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 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. 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. 


