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A BMW Sailing Team nyerte, a Honda csapata pedig különdíjat nyert a II. UNIQA 

Autós Regattán! 

 

Kellemes hátszeles idıben rajtoltak el a III. UNIQA Balaton Regatta versenyzıi a 

balatonlellei futamon. A délelıtti 2-3-as Bft. erısségő keleti szél a várakozásoknak 

megfelelıen kitartott fél kettı magasságáig, majd három órára teljesen leállt. Így az idei 

versenysorozatban rekordnak számító, 106 hajóból álló mezıny, amely a balatonboglári 

bójánál még meglehetısen összeragadva fordult, a futam végére szétszóródott a tavon. Dániel 

Gábor versenyigazgató elmondta: ez a verseny a hajók menettulajdonságaival szemben 

inkább a legénység rutinjáról szólt. 

Ezt az eredmények is alátámasztották, hiszen abszolút befutóban a futam mőszaki értelemben 

vett leggyorsabb hajója, a Sfinx nevő szkiff (kormányos: Lange Péter) a harmadik helyen 

végzett, maga elé engedve a BMW Sailing Team-et (kormányos: Vadnai Tamás) és az N.J.L 

legénységét (kormányos: Scholz Imre). Az elsı helyen befutó Asso 99 egy és háromnegyed 

óra alatt teljesítette a távot. 

 

A már szinte hagyománynak számító gokart versenyünk idén is hatalmas sikert aratott 

balatonlellei futamunk versenyzıi és látogatói körében! Egyéniben közel negyvenen neveztek 

a délutáni megmérettetésre, míg a csapatversenyben tíz csapat vívott egymással több mint két 

órán keresztül. Az egyéni elsı helyezést végül mindössze nyolc századmásodperces elınnyel 

Sáfián Lászlónak, a Dolce Vita kapitányának sikerült megszereznie, míg csapatban a Bátor 

legénysége kerekedett a többiek fölé. 

Ezt követıen mintegy tucatnyi vállalkozó kedvő versenyzı az idei futamon is megrendezett 

kerékcsere versenyen mérkızött meg egymással, a legjobb idı alig több, mint egy perc volt, 

ami kiemelkedıen jó teljesítmény! 

 



 

 

 

A napot fantasztikus hangulatú díjátadó ünnepség és vitorlás buli zárta, mely méltó 

befejezése volt az idén is rendkívül népszerő és sikeres II. UNIQA Autós Regatta Grand Prix-

nek. 

 

 

Eredmények: 

 
Abszolút befutó: 

1. BMW Sailing Team (Vadnai Tamás) 
2. N.J.L (ifj. Scholz Imre) 
3. Sfinx (Lange Péter) 

 
Yardstick I. 

1. N.J.L (ifj. Scholz Imre) 
2. BMW Sailing Team (Vadnai Tamás) 
3. Kék Fény (Hajdú Róbert) 

 
Yardstick II. 

1. Dolce Vita (Sáfián László) 
2. Sarah With Love (Temesfői Zénó) 
3. Kisvacak (Lábady Zsolt) 

 
Yardstick III. 

1. Blue Fly (Kék Tamás) 
2. Pulu (Koncz Ádám) 
3. Dudu (Szabó László) 

 
II. UNIQA Autós Regatta 

1. BMW Sailing Team (Vadnai Tamás) 
2. N.J.L Team Gablini (ifj. Scholz Imre) 
3. Team Volvo Ivanics (Czégai László) 

 
II. UNIQA Autós Regatta – „Legtöbb hajót indító márka” különdíj: 
 Honda Sailing Team 
 
 
 
 
 



 

 

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. 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 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. 


