BUSINESS REGATA@ / BUSINESS CUP
Podujatie Business Regata vzniklo ako prvé jachtárske podujatie s konceptom pretekov pre
firemné tímy na Slovensku v roku 1999. Organizátor podujatia a majiteľ ochrannej známky je
My Way sro.
20 rokov sa firemné tímy stretávali v priateľských ( občas poriadne adrenalínových )
súbojoch, niekedy v krutom vetre, inokedy v nekonečnom bezvetrí si hrdo bránili svoje
pozície. Večer sme spoločne zasadli k stolom v družnej atmosfére. Kvalita spoločenskej časti
a pohoda bola vždy rovnako dôležitá ako korektne pripravená športová časť pretekov. Preto
sme pre Vás vždy vyberali ten najlepší servis, najlepšie reštaurácie a atraktívne miesta
rovnako pozorne ako jachty a trasy pretekov. Od prvého ročníka sme dbali na profesionálnu
úroveň pretekov a výber tých najlepších spolupracovníkov a špičkových medzinárodných
rozhodcov.
Veľká vďaka patri všetkým zúčastneným posádkam a pretekárom, každému, kto k pretekom
svojou energiou, nápadmi a účasťou prispel. Krásne roky pod napnutými plachtami priniesli
aj nutnú “únavu” a potrebu refreshu, ktorý by dodal pretekom novú energiu a pritom si
preteky zachovali kvalitu a osvedčený koncept Business regaty
Odpoveďou na výzvu AKO ĎALEJ bola ponuka spolupráce s osvedčeným kvalitným pretekom,
rakúskym Business Cupom, ktorý má za sebou úspešných 24. Ročníkov ( posledný už aj
s účasťou SK posádok) a konceptom + kvalitnou organizáciou je ideálnym partnerom pre
podujatie Business regata.
Bude nám cťou, byť v roku 2020 jeho súčasťou a posunúť tak latku kvality a atraktívnosti
podujatia Business regata ešte vyššie. V kategórii BAVARIA 46 ( one design, s povoleným
genakerom) sa stretnú slovenské lode o súboj o trofej Business regaty a súčasne budú
hodnotené v medzinárodne obsadenej kategórii BAVARIA 46.
ČO JE BUSINESS CUP?: Úspešné a známe preteky firemných posádok s medzinárodnou
účasťou v organizácii rakúskeho Pitter YACHT a kooperácii s chorvátskymi partnermi. Dosiaľ
sa konalo 24.ročníkov podujatia. Účastníci posádok sú z radov zamestnancov, partnerov až
po vedenie firiem. Posádky sú zmesou skúsených pretekárov a rekreačných jachtárov. Tímy
súťažia vo viacerých kategóriách. Športová a súčasne uvoľnená atmosféru poskytuje priestor
pre spojenie podnikania so športovými zážitkami a skvele organizovanými doprovodnými
spoločenskými eventami.
Účastníci predošlých 20tich ročníkov podujatia BUSINESS REGATA (spolu viac než 80 firiem,
napr): Datalan, PPA Control, Idona, Slovenská plavba a prístavy, Lodenica as, Xenex, Krátky
Global, Elektrovod, Schrack, Nokia, Swan, Honda BB, Audi, BMW, UPS, Siemens, Markiza, Q
holding, Fleming Europe, Delta Defence, MS Agency, Korektstav, AZ Stav, Novis, Micronet,
Az car, AZ Stav, Netmont, Ideal Standard, Danicon...)

Účastnícke tímy BUSINESS CUP-u sú z rôznych krajín Európy ( AT, CRO, SLO, SK, HU, DE...).
Tešíme sa na stretnutie s vašim firemným tímom na podujatí Business Regata BUSINESS CUP
2020 dňa 23. 05. 2020 v Biograde !

