
 

 

Sajtóközlemény 
 
Azonnali közlésre 
 
2009. július 30. 
 
Szombaton, augusztus 1-én Balatonlellénél száll vízre a III. UNIQA Balaton Regatta 
amatır vitorlásverseny-sorozat, melynek ötödik állomása a II. UNIQA Autós Regatta 
Grand Prix nevet viseli. 
 
A szombati idıjárást illetıen jelenleg csupán annyi tőnik biztosnak, hogy front nem várható, 
az idı meleg lesz, és a Balaton különbözı vízterületein a helyi szelek kialakulása a 
legvalószínőbb. Hogy augusztus 1-én, szombaton ez Balatonlelle térségében ez pontosan mit 
jelent, egy remélhetıen a szigligeti futamhoz hasonlóan izgalmas verseny során fog kiderülni. 
 
A versenyt követı délutáni órák sem fognak eseménytelenül telni! A futam után, 15 órától 17 
óráig gokart versenyt rendezünk, így vitorlázóink a víz után az aszfalton is versenybe 
szállhatnak a dicsıségért.  Az autóversenyzés után az is kiderül, hogy melyik csapat tud a 
leggyorsabban végrehajtani egy kerékcserét. 
 
Az autós programok mellett az érdeklıdık egész délután folyamatos autó– és 
helikoptermodell bemutatót kísérhetnek figyelemmel. 
 
Balatonlellei szakmai kupánk fıvédnöke Gablini Gábor, a Magyar Gépjármő Kereskedık 
Országos Szövetségének elnöke, aki örömmel fogadta el felkérésünket. 
 
A II. UNIQA Autós Regattán is folytatódik a WWF környezettudatos életmódra felhívó 
kezdeményezése – „Tegyél Te is klímafogadalmat”! A szezon végén a fogadalmakkal teleírt 
vitorlát elárverezzük, és a bevételt jótékony célra ajánljuk fel. 
 
A versenyszervezık jelentıs újítása a hazai vitorlásversenyzés 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 augusztus 1-én, Balatonlellén! 
 
Jó szelet! 
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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. 


