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Ideális vitorlázóidıben vághattak neki a versenyzık a III. UNIQA Balaton Regatta 

szigligeti futamának 

 

Ideális vitorlázóidı fogadta a III. UNIQA Balaton Regatta versenysorozat szigligeti 

fordulójának résztvevıit. A 97 fıs mezıny pontosan 11 órakor, gond nélkül rajtolt el, a szél 

kellemes, Bft. 3-4-es erısségő északi irányú, majd a futam vége felé kettesre gyengülı volt. 

A rajtot követıen azonnal az élre állt a legutóbbi, balatonboglári forduló gyıztese, a Therapy 

by Gardazzura. A balatongyöröki bójánál a Gardazzura már három perces elınyre tett szert, 

ami a befutóig egyre csak növekedett. A hajó kormányosa azonban elárulta, nem volt végig 

teljesen biztos a gyızelmükben, mivel hajójuknak ez volt az elsı nagyobb szeles debütálása, 

ezért a futam elsı felében kicsit izgultak a hajó sebessége miatt. 

A második helyen az Asso 99-es Tomahawk (kormányos: Vörös Balázs) hajózott, és remek 

teljesítményüknek köszönhetıen ezt a pozíciót egészen a célvonalig meg tudták ırizni. 

A futamon az abszolút harmadik helyet a Bolero szerezte meg (kormányos: Somos Zsolt), aki 

az elsı pályajelnél még a hatodik helyen fordult. 

A szél irányának és erısségének köszönhetıen inkább sebességbeli, mint taktikai küzdelem 

folyt. 

 

„Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb versenye volt számomra a mai. Az utolsó negyed 

órában lényegében fej-fej mellett haladtunk a Sarah With Love-val, de hiába adtunk bele 

mindent, a végén sajnos mindössze tizenöt-húsz centivel, de lemaradtunk a dobogóról – 

számolt be élményeirıl Barabás Éva, az RTL Klub népszerő mősorvezetıje, aki már évek óta 

rendszeres résztvevıje a különbözı versenyeknek, és a mostani futamot a Dolce Vita 

fedélzetén dolgozta végig. 



 

 

 

 

Eredmények: 

 
Abszolút befutó: 

1. Therapy by Gardazzura (Simó Béla) 
2. Tomahawk (Vörös Balázs) 
3. Bolero (Somos Zsolt) 

 
Yardstick I. 

1. Mérges Rája (Lichtner László) 
2. Bolero (Somos Zsolt) 
3. Kacor király (Győri József) 

 
Yardstick II. 

1. Márta H-Boot (Matlaszkovszky Miklós) 
2. Titkos-Széviép (Szabolcsi József) 
3. Sarah With Love (Temesfői Zénó) 

 
Yardstick III. 

1. Pulu (Koncz Ádám) 
2. Dudu (Szabó László) 
3. Földijó (Fazekas Ákos) 

 
 
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. 


