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Balatonszemes ad helyet az UNIQA Balaton Regatta záró futamának 
 
Szeptember 5-én az I. Nemzeti Regatta fesztiválja fogja megkoronázni a III. UNIQA Balaton 
Regatta amatır vitorlásverseny-sorozatot. 
 
Célunk egy olyan hagyományteremtı, évente megrendezésre kerülı fesztivál létrehozása a 
Balaton partján, amely valamennyi magyarországi település önkormányzata és lakosai 
számára megteremti egy nagyszabású, nyílt vitorlásverseny lehetıségét, ápolja a 
magyarországi hajós hagyományokat és azon belül is a balatoni hajózás, vitorlázás múltját és 
jövıjét. 
 
Programjaink kialakításakor a rendszeresen vitorlázók mellett a fiatalokra és a kisgyermekes 
családokra is gondoltunk. A rendezvény alatt vízi felvonulást és légi bemutatót, valamint 
népmővészeti és kortárs kiállításokat, illetve hajós ruházati bemutatót tekinthetnek meg. 
 
Ha lehet hinni a hosszú távú elırejelzéseknek, akkor a hét végére ismét egy hidegfront éri el 
hazánkat, ami természetesen hatással lesz a Balaton idıjárására is. A front minden bizonnyal 
erıs északnyugati szelet hoz magával, így könnyen elképzelhetı, hogy egy szeles Grand Prix-
vel zárjuk majd az évet. 
 
A Nemzeti Regatta méltó lezárása lesz a versenysorozatnak, amely az elmúlt évek alatt a 
Balaton egyik legrangosabb hajós eseményévé nıtte ki magát. Az UNIQA Biztosító 
harmadik éve névadó támogatója a rendezvénynek. „Az új generáció biztosítójaként 
fontosnak tartjuk az egészségmegırzést, a prevenciót, melynek nélkülözhetetlen eleme a 
sport. Magyarországnak egyedülálló adottsága a Balaton, a tó a mozgáslehetıségek végtelen 
tárházát kínálja, melyek közül talán a legtöbb csodálója pont a vitorlázásnak van. A III. 
UNIQA Balaton Regatta izgalmas versenyei már idén is ezreket mozgattak meg, reméljük, a 
futamoknak köszönhetıen jövıre még többen fedezik fel a vitális életmód elınyeit” – tette 
hozzá Ertl Pál, az UNIQA Biztosító igazgatósági tagja.  
 
A III. UNIQA Balaton Regattán indulók hét fordulóban mérhetik össze tudásukat, amelyek a 
hagyományokhoz híven szakmai futamokkal is kiegészülnek. 
 
A sajtó számára komplett médiahajót és ellátást biztosítunk. 
 
 
Találkozzunk szeptember 5-én Balatonszemesen! 
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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. A vállalatot 2009-ben immár 
harmadik alkalommal választották a legjobb magyarországi márkák közé, és másodszorra is elnyerte a Business 
Superbrands elismerést. 
 
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. 
 
A projekt megvalósulását a Balaton Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
támogatta. 


