Business Regata - BUSINESS CUP 2020
Dátum podujatia: 23.-27.05. 2020
Business regata 2020 bude súčasťou pretekov Business Cup 2020 v kategórii One design BAVARIA 46
so spinakerom. V kategórii budú pretekať okrem slovenským plavidiel aj lode z ostatných
zúčastnených krajin ( AT, CRO, SLO, DE, HU...).
Hodnotenie:
Business regata bude vyhodnotená pre zúčastnené slovenské posádky ( prihlásené cez stránky
www.businessreagata.sk a posádky budú súčasne hodnotené v celkovom poradí v rámci
vyhodnotenia komplet výsledkov kategórie BAVARIA 46. Pre preteky Business regata sú platné všetky
pravidlá Business Cup. Minimálny počet prihlásených posádok pre samostatné vyhodnotenie preteku
Business regata : 4 posádky ( pri nižšom počte sa vyhodnocuje len celkové poradie v kompletnej
kategórii BAV 45 v rámci pretekov Business Cup)
PRIHLÁŠKY: https://www.businessregata.sk/prihlaska2020.php
ORGANIZÁTOR: Pitter d.o.o. v spolupráci s organizáciou Pitter Yachtcharter Organizátor na vode Regatta: YC Tkon v spolupráci s ORCA Event Management: Pitter Yachtcharter, Marin Katicin, Iris
Hirschböck, Hans Ertl a Ante Brzic Manažment súťaže: Sport Consult, Gert Schmidleitner (IRO) Race
Comity and Protest Comity : Yachtclub Tkon. Partner pre triedu BAV 46 one design : MY WAY sro.
MIESTO KONANIA: Chorvátske pobrežie Miesto štartu. BIOGRAD
NOTICE OF RACE: Všetci kapitáni musia dodržiavať právne predpisy pre plavbu na jachte v
Chorvátsku. Kapitáni a spolumajitelia musia byť registrovanými členmi na rok 2020 Národného
jachtárskeho zvazu. Čísla členov musia byť zaregistrované v evidenčnom systéme do 30. apríla 2020.
Regata má navigačný charakter. Predpokladá sa odjazdenie min.5 rozjázd, najhoršia sa škrtá. Ak sa
odjazdí menej ako 4 rozjazdy, pravidlo škrtania sa nebude uplatňovať. The Business Cup je súčasťou
série regát Austrian Offshore Trophy.
REGISTRÁCIA A ŠTART REGATY: Registrácia sa bude konať v Regatta Office v BIOGRADE 23.05.2020
13.00 - 15.00 a od 17.00 - 19.00 a 24.05.2020 od 9.15 - 10.00. Účastníkom budú pridelené štartové
čísla a materiály k regate. Depozit za štartové čísla je 50 EUR v hotovosti.
Prvý briefing : Pondelok 25.05.2020, 8.30. Štart prvej rozjazdy: 25.05. 2020 10.30
MARKETING: Reklama na plachtách , trupe lode a relingoch bude spoplatnené sumou 35 EUR ( pre
kat BAV 45) / účastníka loď. INFORMÁCIA O REKLAME a vyhotovení záznamu z podujatia: Účastníci
berú na vedomie, že každý jednotlivec môže byť súčasťou záznamov z podujatia, audio, alebo
vizuálnych.
UDEĽOVANIE CIEN: Ocenené v rámci kategórie one design 46 bude 1.-3. Miesto celkove v rámci
kategórie. Osobitne bude hodnotená pri účasti 4 a viac lodí aj podkategória „ SK BUSINESS REGATA“
organizovaná v kooperácii s MY WAY yacht charter. Modrou stuhou bude vyhodnotená najrýchlejšia
plachetnica ( total sailing time) v kategórii BAVARIA 46 s genakerom. Ďalšie vyhodnotenia v rámci
ostatných kategórií nájdete v kompletnom rozpise regaty.

ŠTARTOVNÉ: štartovné za prihlásenú jachtu: 270 EUR zahŕňa: organizačné náklady, náklady na
servis plachiet, potápačov, náklady na prístavy 2.6.- 6.6. 2019 ( nedeľa - štvrtok) >
Štartovné na osobu : 280 EUR zahŕňa: dobré raňajky formou bufetu počas dní pretekania, výborný
večerný program, večerné ponton party s free pivom, použitie zariadenia marín, večere počas dní
pretekov, suveníry a ceny, poplatok 100 HRK pre chorvátskeho organizátora regaty YC BIOGRAD.
SPOSOB ÚHRADY ŠTARTOVNÉHO: Depozit 500 EUR, bude uhradený 14 dni od registrácie. Zvyšok úhrada do 01.04.2019. ( na účet My Way sro – pozn)
ZODPOVEDNOSŤ: Účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko. Organizátor nezodpovedá za
žiadne straty, poškodenia majetku alebo zranenia osôb, ktoré nastanú počas podujatia. Týka sa
situácií na mori aj na pevnine.
Účastnícke lode v kategórii BAVARIA 46 s povoleným genakerom ( one design):
BAVARIA CRUISER 46, 4 kajuty, r.v. 2018, počet lôžok 8+1 ( max osob9) , WC: 3
Nákres lode a vybavenie: https://ws.nausys.com/CBMSexternal/rest/yacht/3970412/html?lang=en&s=2020
Check in: 23.05:, po 17.00 h
Check out: 30.05. do 08.30 h / 29.05 do 18.00 príjazd do mariny
Cena týždenného nájmu BAV 46 ( 2018) z marína Pirovac: 3000 EUR, cena pri bookingu do
30.11.2019: 2.390 EUR, pri bookingu do 30.1. 2020 : 2590 EUR
Depozit: 3000 EUR ( možnosť poistenia depozitu) permit ( čistenie) : 175 EUR ( povinný) Genaker:
150 EUR, pomocný motor gratis pri bookingu do 31.12.2019
PRAVIDLÁ A PREDPISY / ROZPIS REGATY: ( skrátené pravidlá a rozpis regaty - údaje týkajúce sa
kategórie BAVARIA 46).
BUSINESS CUP podlieha pravidlám a predpisom World Sailing a pravidlám ORC (najnovšie vydanie).
Pokiaľ ide o bezpečnosť, uplatňujú sa chorvátske predpisy. Označenie *DP+ v rámci pravidla „ OPEN
CALL“ alebo v rámci plachetných pokynov znamená, že sankcia za porušenie tohto pravidla daná
protestnou komisiou môže byť menšia ako diskvalifikácia. Označenie *NP+ v rámci pravidla „ OPEN
CALL“ alebo v rámci plachetných pokynov znamená, že účastník nemôže protestovať za porušenie
tohto pravidla. Antidopingové predpisy Svetového plavby a Rakúskeho antidopingového zákona z
roku 2007 platia. Osoby pozastavené alebo vylúčené z dôvodu dopingu sa nebudú môcť zúčastňovať.
Dvojitý trest podľa WRS 44.1 a 44.2 bude platiť. Pre jednu konštrukčnú triedu ( one design) platia
predpisy OeSV.
Pravidlá pre one design triedu:
https://www.pitter-yachting.com/download-zone/website/The%20Race%20%201000%20miles/einheitsklassenregeln/Einheitklassen_Regeln_20170320.pdf

Kompletný rozpis regaty tu :
https://www.pitter-yachting.com/downloadzone/website/Businesscup/Ausschreibung/Business%20Cup%202020_Ausschreibung%2014102019.p
df
Komlet info o BUSINESS CUP ( AT):
https://www.pitter-regatta.at/business-cup/

