
                     BUSINESS REGATA 2010                 

                                                                   30.05. - 02.06. (nedeľa – streda) 

 

Pozývame vás na 11.ročník podujatia Business regata. 

 

Triedy:  

Preteky sú otvorené pre námorné jachty v nasledovnej triede: 

BAVARIA 46 (2008) cruiser / so spinakerom ( one design) 

4 kajuty, 8-9 lôžok  

Cena štartovného loď     3440 € 

Depozit : 1500 EUR, možosť poistenia depozitu 

Zĺavy: 5% pri rezervácii do 25.2.2010  + celoročné úrazové poistenie kap. a posádky pre 

všetky posádky prihlásené do 25.2.2010 

Štartovné na osobu:      130 € 

V cene štartovného  na osobu:    3 x večera,     3x raňajky, org. poplatok 

V cene štartovného za loď: nájom sobota- sobota,  poplatky za kotvenie počas pretekov 

(nedeľa  –streda), doprovodné lode, rozhodca, prihlásenie pretekov, čistenie lode. 

V cene nie je započítané: spinaker (120 €), poistenie kaucie so spinakerom 156 € (alebo 

kaucia 1500 €) ,tur.taxa 7 € osoba splatná v maríne. 

Predpokladaná trasa:  MURTER   - ŠOLTA – VIS – BIŠEVO  

Alebo:  MURTER – ŠOLTA – VIS - KORČULA  (trasa môže byť upravená) 

Hodnotenie:  

Vyhodnotené bude celkové poradie vo one design kategórii bez handicapu . Preteky sa budú 

riadiť pravidlami definovanými v Pretekových pravidlách jachtingu v rozpise pretekov 

a špeciálnych plavebných smerniciach. Reklama: preteky sú vypísané v rekl. kategórii C. 



 

Program pretekov: 

sobota      29.5.   preberanie lodí ostrov Murter 

nedeľa       30.05.  registrácia účastníkov od 17,00 – 19,00 (miesto registrácie bude 

upresnené) 

pondelok  31.05.   štart pretekov 

streda       02.06.   ukončenie pretekov, vyhodnotenie pretekov 

štrvrtok -  sobota 03. - 05.06 : voľná plavba, sobota odovzdanie lodí do 9,00  

Odjazdené budú minimálne 4 rozjazdy, najhoršia sa škrtá. 

Organizátor pretekov: YC Geronimo, MY WAY yacht charter, JK Pirovac 

Hlavný rozhodca:  Alen Kustid 

Partneri pretekov:  YACHT – POOL insurance   a  rádio VIVA, chorvátske tur. združenie 

Prihlášky je možné podať do 30.4.2010 Počet lodí je limitovaný , odporúčame včasnú 

rezerváciu lodí. 

Prihlášky:     

Prihlášky prosíme zaslať mailom na e-mail adresu: myway@myway.sk 

Informácie: 

MY WAY yacht charter , myway@myway.sk, 02/ 43636692-3, www.myway.sk 

Tešíme sa na stretnutie s vašim tímom na štarte Business regaty ! 
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