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Szombaton rajtol a III. UNIQA Balaton Regatta második futama Balatonföldváron 

 

A hétvégén folytatódik a III. UNIQA Balaton Regatta nyílt amatır vitorlásverseny sorozata. 

A most következı futamnak a Balaton legnagyobb kikötıjével rendelkezı városa, 

Balatonföldvár ad helyet. 

 

A balatonföldvári verseny legalább annyira izgalmasnak ígérkezik, mint a szezonnyitó, és 

rekordszámú, 91 indulóval büszkélkedı badacsonyi regatta. Az idıjárás-elırejelzés szerint 

akár a hét végéig is erıs, nyugati-északnyugati szél várható a Balaton egész területére, így 

talán a versenyzıknek most nem kell majd aggódni azért, hogy – mint az a badacsonyi 

futamon néhány résztvevıvel megesett – a hirtelen beálló szélcsend miatt a célvonaltól nem 

messze, a kelleténél hamarabb áll meg a hajójuk. Az eredmények tehát legutóbb izgalmasan 

alakultak, és ez a mostani versenytıl sem várható másképp. 

 

Ugyancsak szombaton, a III. UNIQA Balaton Regatta mezınyével rajtolnak az I. Gordiusz 

Alfa-Impuls-Leasing Gépészregatta versenyzıi is, hogy a vízen is összemérjék tudásukat. 

 

A futam fényét tovább emeli, hogy Bakóczy Róbert 470-es osztályban magyar bajnok 

vitorlázó, Pars Krisztián olimpiai ezüstérmes kalapácsvetı, az UNIQA férfi arca, valamint 

Kuttor Csaba olimpikon triatlonista és Martinek János olimpiai bajnok öttusázó is hajóra 

szállnak! 

 

 

 

 



 

 

A versenyszervezık jelentıs újítása a hazai vitorlás versenyszervezés területén, hogy a 

Balaton Regattával a tó nyugati részén honos vitorlázóinak is versenylehetıséget kívánnak 

nyújtani, hiszen itt is számos kikötı és hajó található, mivel a hazai vitorlásélet jelentıs 

versenyei eddig szinte kivétel nélkül a Balaton keleti medencéjében zajlottak. 

 

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 június 6-án Balatonföldváron! 
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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. Vállalatunkat 2009-ben immár harmadik 
alkalommal választották a legjobb magyarországi márkák közé, és másodszorra is elnyertük 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. 


