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YACHT CHARTER GURU: BAHART REGATTA 2021 
 

Idén 15 éves a Balaton egyetlen amatőr vitorlás versenysorozata, a Bahart Regatta, melynek rendezését az idei évre 

társaságunk, a Yacht Charter Guru sikeresen megpályázta.  

Személyes elköteleződésünk egyidős a versennyel: családi csapatunkkal 2007-től szinte az összes futamon részt 

vettünk, vitorlás hajók bérbeadásával foglalkozó cégünk pedig 2015 óta támogatója és együttműködő partnere a 

versenysorozatnak. 

A Bahart Regatta, a hazai nagyhajós versenyek legnagyobb „felnőtt” utánpótlás bázisa, baráti társaságok és családi 

csapatok részvételével. Célunk, hogy a hajótulajdonosok, hajósok valóban közelebb kerülhessenek a vitorlás 

sporthoz és életmódhoz, amire egy ismeretterjesztő, amatőr versenysorozat kitűnő lehetőség. 

 

A futamok időpontjai és helyszínei: 

1. 2021. június 26. Balatonföldvár 

2. 2021. július 31.  Balatonszemes 

3. 2021. augusztus 28.  Balatonboglár 

A verseny helyszíne a kikötő előtti vízterület, a parti események a kikötőben zajlanak. A versenyre érkező egységek 

hajói térítésmentesen vehetik igénybe a kikötő szolgáltatásait, így a csapatok a hétvégét ott töltik. Az elmúlt évek 

futamain átlagosan 60-70 egység nevezett, 250-300 fő részvételével. 

Péntek: 

 17:00 órától helyszíni nevezés, illetve a nevezési csomagok átvétele az előnevezetteknek 

 19:00 Szabályismeret előadás (online is elérhető a nevezők részére) 

Szombat: 

 09:00 Kormányosi értekezlet, eligazítás 

 11:00 Rajt 

 16:00 Befutási limit 

 16:30 Előadások és szabadtéri programok a kikötőben 

 18:30 Vacsora 

 19:30 Eredményhirdetés 

 20:30 Zenés, táncos programzárás 

 

Tervezett újítások: 

A futamok „szokásos” forgatókönyvén felül, célunk egy kisebb fesztivál hangulatát idéző rendezvénnyé emelni a 

versenyt, parti programokkal, aktivitással, előadásokkal, beszámolókkal, szakmai támogatással, oktatással 

színesítve, bemutatva az egyes versenyhelyszínek turisztikai látványosságait, attrakcióit.  
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 Szabályismeret oktatás a versenyek előtt: 

Szeretnénk az amatőr versenyzéssel szembeni előítéleteket csökkenteni, és a verseny színvonalát növelni 

 Szakmai előadások szakértőktől: 

Vitorlaállítás, algagátlás, hajóbiztosítások, biztonság, meteorológia, hajófelszerelések, stb. 

 Szabadidős- és sport programok, bemutatók: 

SUP, evezés, kerékpár, jóga, SUP-jóga, turisztikai célpontok ismertetésestb. 

 Online közvetítés: 

Hogy a partról is követhető legyen a verseny minden pillanata 

 

Emellett fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, ezért a versenyeken is szeretnénk ennek teret adni, a 

vitorlázás különleges élményének megosztásával. Az alábbi eseményekkel készülünk idén:  

 Az első futamon a női versenyzők, csapatok, kormányosok jelenlétének erősítése a Women On Water 

mozgalommal együttműködve (előkészítés alatt). 

 A második futamon a vakok és gyengén látók csapatait látjuk vendégül a versenyen. Korábban is 

szerveztünk már ilyen eseményt együttműködő sportegyesületünkkel. 

 A versenysorozat záró helyszínén jótékonysági vitorlásfutamot rendezünk az Eurakvilo Gyermekonkológiai 

és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve. Ez egy önálló futam lesz, amelyen gyógyuló, 

illetve gyógyult daganatos és leukémiás 7-18 év közötti gyermekek és családjaik indulnak. A hajókat a Bahart 

Regattán nevezett egységek biztosítják, a legénységek pedig kiegészülnek az Eurakvilo családi csapataival. 

 

A környezetvédelem és újrahasznosítás az egész versenysorozatban kiemelt üzenet lesz: 

 A dobogósokat a szokásos aranyozott-fröccsöntött serlegek helyett egyedi, újrahasznosított anyagokból és 

kézzel készült kupákkal, érmekkel jutalmazzuk (aztakeservit.com) 

 A versenyzői vacsorához is műanyagmentes evőeszközöket adunk, és igyekszünk minimalizálni a műanyag 

szemetet. A keletkezett hulladék a Bahart kikötőiben szelektíven gyűjthető. 

 Felvettük a kapcsolatot a PET Kupa szervezőivel, és közös aktivitást tervezünk, felhívva a figyelmet vizeink 

– aktuálisan a Tisza – szennyezésének problémájára. 

 

A rendezvény biztonságát versenyhez készített Covid-protokoll garantálja: 

 A versenysorozat teljes mértékben szabadtéri rendezvényként kerül megrendezésre. 

 Az online előnevezés lehetővé teszi, hogy a nevezés is készpénz- és érintésmentes legyen, továbbá a pólók 

méreteinek megadásával mindenki pontosan kiválaszthatja a megfelelő méretet. 

 A parti eseményeket a jelenlegi helyzethez igazítva szabadtéri, fesztiválosabb hangulatúra tervezzük. Az 

ültetett vacsora helyett street-food megoldásokat választottunk, food-truck partnerekkel.  

 Rendezvénysátor helyett szabadtéren felállított mobilszínpad lesz a díjkiosztó ceremónia és az előadások 

helyszíne, amellyel elkerülhető, hogy zárt légtérben tartózkodjanak a versenyzők. 
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A rendezvénysorozat sikeréről gondoskodnak: 

 A futamokat Dávid Júlia csapata rendezi, ők garantálják a színvonalas versenyt. 

 A verseny kommunikációs vezetője Koltay Tamás, a KEN!Media tulajdonosa. 

 A vendéglátás felelőse Varga László és a Káli Gourmet Bistro és Delicatesse csapata. 

 Az ételekről Somlai Tamás, a fine-dining finomlelkű séfje valamint Kicsi Zsó, a barbecue fenegyereke 

gondoskodik. 

 A vacsora után a versenyzők megkóstolhatják a Balatoni Kör közösségi borát, a Balaton Bort, ami a tájra 

jellemző olaszrizling szőlőfajtákból készült.  

 A sörkedvelők a klasszikus Pilsner Urquell mellett a Dreher csoport legújabb termékét is megkóstolhatják, 

az alacsony alkohol tartalmú, gyümölcsízű, szénsavas italt, a Viper-t. 

 A verseny ceremóniamestere Borbély Ferenc. 

 Zene: Discofever. 

 A versenysorozat szervezője a Yacht Charter Guru. 

 

Miért a Bahart Regatta? 

 A hazai nagyhajózás legnagyobb felnőtt utánpótlás bázisa 

 A Balaton legrégebbi amatőr versenysorozata, közel 100 eddig megrendezett futammal 

 Egész nyáron átívelő megjelenési lehetőség 

 Kiemelt célközönség egy kiemelt idegenforgalmi területen, a Balatonon 

 Stabil közönséget megmozgató sport- és szabadidős esemény  

 Jelen körülmények között is biztonságos, szabadtéri rendezvény 

 

 

Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklődését és együtt rendezhetjük meg idén a Balaton legnagyobb és legrégebbi 

amatőr vitorlás versenysorozatát. Ajánlatunk tartalmát megállapodásig kérjük bizalmasan kezelni. További 

információért keressen minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén. 

 

Budapest, 2021. május 25.  

 

Ligeti Zoltán 
ügyvezető 
+36 30 9343599 
ceo@yachtcharterguru.com 
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