
 

BUSINESS REGATA 2011 

Sailing week 
29.5. - 01.06.2011 

Pre tých čo sa chcú plaviť, zapretekať si a pritom veľa vidieť, zabaviť sa, oddýchnuť si, užiť 

si sailing, vietor, ale aj bezvetrie – napr.v útulných konobách pri dobrej hudbe, dobrom 

jedle s dobrou spoločnosťou... 

Usporiadateľ :  

                          Hrvatski jedrilidarski savez (CRO) 

Organizátor:  MY WAY s.r.o. 

Dátum :         30.05. – 01.06 race, charter   29.05. - 04.06. 

Miesto konania:  Chorvátko ( Biograd - Rab - kvarnerské ostrovy  ) 

Rozhodcovia:        Alen Kustid (CRO) / Dragan Penjalov 

Pravidlá regaty:  Pretekárske pravidlá ISAF 2009 – 2012 

                              Medzinárodné pravidlá ORC 

                              Pokyny RK 

                              Jachtárske smernice 

                              Vyhlásenie  pretekov 

                              ISAF Off shore Special regulations                               

Lodná trieda:                 BAVARIA 47 (4 kajuty, 8+2 miest) 

Uzávierka:                     30.4.2011  

Štartovné:  

- loď:       3290€  (v cene: týždenný  prenájom lode, čistenie(tranzitlog), genaker 140%, povolenia 

k regate, organ. náklady - rozhodcovia, kotvenie na mestských mólach a marínach )  

- osoba:  140€ ( v cene: raňajky a večere počas pretekov) 

Doplatok extra na mieste:  150 € spinaker , pobytová taxa 



Zľava pri úhrade zálohy do 30.01: - 300 EUR na štartovné na loď + celoročné úrazové poistenie skipera  

Úhrady:  za loď 50% z ceny pri prihlasovaní, 50 % doplatok do 20.4.2011 

               140 Eur / osoba , splatné  do 1.5.2011  

V cene nie je:  doprava a parking vozidiel, kaucia, tranzitlog, pobytová taxa 

Účasť:   preteky sú otvorené pre všetkých pretekárov,  ktorí spĺňajú predpis ISAF 21 

              „kódex oprávnenia“. Namladší musí dovŕšiť v roku 2011 14 rokov, kapitán predloží platné 

              oprávnenie pre danú oblasť plavby a min. jeden člen posádky predloží oprávnenie  

              VHF rádiooperátora. 

Vyhodnotenie:   

 Poradie v rámci lodnej triedy BAVARIA 47   one design (bez hendicapu)  

Ceny pre všetky posádky:   

              vecné ceny, poháre, diplomy, medaily, cenu Fair Play nominujú  kapitáni  

Reklama:  všetky plachetnice musia vyhovovať požiadavkám ISAF predpisu 20  - „reklamný kódex!  

                   Lode sú povinné počas celej doby mať označenie a reklamu na usporiadateľom urče- 

                   ných miestach 

Registrácia:   28.05.2011 (?????) od 14.00 hod do 17.00 hod                       

Miesto registrácie:  Biograd - marina 

Časový harmonogram:  

                      28.5. sobota – prebratie lodí, registrácia, tréning, raut 

                       29.5. nedeľa – voĺná plavba, tréning 

                       30.5. pondelok – rozplavba 

                       31.5. utorok – rozplavby  

                       01.6. streda – rozplavba, ukončenie pretekov,raut  

                       02.6. švrtok – voľný program 

                       03.6. voľný program , návrat do mariny 

                       04.6. do 9.00 hod check out  v domovskej maríne BIOGRAD 

Plánované je odplávať počas 3 dní min. 4 rozplavby, najhoršia sa škrtá.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového plánu 



Zodpovednosť:     pretekári sa zúčastňujú na vlastné náklady a riziko. Každý zodpovedá za škody spôsobené na 

lodiach, osobách, majetku. Usporiadateľ nenesie  žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, zranenie, alebo 

smrť.  

Médiá:  usporiadateľ  si vyhradzuje právo na zhotovenie foto, viedeo a audio materiálu. bez akejkoľvek náhrady 

účastníkom 

Sprievodný program: rauty, hudobný program, šport, treking (v prípade záujmu) 

Prihlášky a informácie: 

MY WAY s.r.o., 02/ 43636693, myway@myway.sk, www.businessregata.sk 
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