STAVEBNÍ REGATTA 2018
LOKALITA

Marina Kornati – Biograd, Chorvatsko

TERMÍN

8. - 12. září 2018

LODĚ

Bavaria Cruiser 41S

13. ročník
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Vážení jachtaři,
Jsme potěšeni, že jste součástí již 13. ročníku Stavební regatty! Na startu se letos sešlo osm
posádek z oblasti stavebnictví a pivovarnictví spolu se zkušenými jachtaři, kteří jsou
rozhodnuti bojovat o putovní pohár. Věříme, že jak napínavé souboje na moři, tak bohaté
společenské zážitky na břehu, Vám přinesou mnoho hezkých vzpomínek a posílí Váš byznys a
obchodní přátelství.
Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších informací k závodu. Šťastnou plavbu!

MÍSTO KONÁNÍ
Biograd n/M - Marina Kornati
(www.marinakornati.com)
Lodě kotví v Marině Kornati West na
pokraji oblíbeného letoviska Biograd na
Moru. Zde můžete využít mnoha restaurací
a barů pro doplnění sil na další závodní
dny. Nejbližší obchod s potravinami se
nachází po levé straně na okraji
promenády. Větší supermarket naleznete
na protější straně přístavu.

Adresa:
Ob. Kneza Branimira 1
23210 Biograd n/M
GPS: 43°56‘22‘‘ N,15°26‘23‘‘E

Kudy? Doporučená cesta
ČR – Vídeň (přes Znojmo – nejblíže z Prahy, Mikulov
/doporučujeme/ – nejblíže z Brna,
Bratislava – nejrychlejší cesta) – Graz – Maribor –
Zagreb (z jihu ČR lze také jet jižní cestou přes
Linz). Dále jedete po dálnici ze Zagrebu směr Split.
Po té co projedete kolem Zadaru opustíte
cca po dalších 20km dálnici sjezdem na Biograd
(sjezd Benkovac) a jedete cca dalších 20 km mimo
dálnici do cílového místa. Po příjezdu do Biogradu
minete první odbočku na Marinu Kornati doprava a
pokračujete rovně do Mariny Kornati West. Parkování aut je možné v marině na hlídaném
parkovišti za příslušný poplatek splatný při odjezdu v kanceláři vedle závory.

Kdy vyrazit?
Cesta autem obvykle trvá 8 – 10 hodin. Pokud plánujete nalodit se v sobotu večer,
doporučujeme vyrazit v dopoledních hodinách. Pokud Vám nevadí řídit přes noc, stačí vyrazit
před půlnocí, a v neděli ráno již můžete posnídat v Biogradu.

Program a formát závodu
13. ročník bude pokračovat v úspěšném modelu posledních let.
Trasa regatty Vás zavede na blízké ostrovy. Rozjížďky budou jak
okruhové (kolem bójí) tak navigační (etapové kolem ostrovů).
Závod se pojede podle Závodních pravidel jachtingu 2017 – 20.
První den proběhne trénink a bude sloužit pro základní sehranost
posádky a její schopnost závodit. Poslední den budou slavnostně
vyhlášeny celkové výsledky a vítěz Stavební regatty 2018, který
obdrží putovní pohár.

Orientační program
sobota 08. 9. 2018
Nalodění, ubytování na lodích - Marina Kornati, Biograd

19.00 – 22.00

neděle 09. 9. 2018
Nalodění, ubytování na lodích
Briefing - u startovní lodě
Individuální trénink, tréninková rozjížďka

od 8.00
10.00
10.00 – 18.00

Předpokládaný návrat na břeh – Marina Kornati, Biograd

18.00

Slavnostní zahájení závodu a zahajovací raut (Dress code - neformální oblečení)

20.30

pondělí 10. 9. 2018
Briefing - u startovní lodě
Rozjížďky
Předpokládaný příjezd na břeh – Sali, Dugi Otok

10.00
12.00 – 17.00
18.00

Vyhlášení výsledků 1. dne po dojezdu v restauraci

úterý 11. 9. 2018
Briefing - u startovní lodě
Rozjížďky
Předpokládaný příjezd na břeh – Kornati, bude upřesněno

10.00
12.00- 17.00
18.00

Vyhlášení výsledků 2. dne po dojezdu v restauraci

středa 12. 9. 2018
Briefing – u startovní lodě
Rozjížďky
Předpokládaný příjezd – Marina Kornati, Biograd
Vyhlášení výsledků 3. dne a celkových výsledků závodu
Možný odjezd domů
nebo
možnost pokračování pobytu na lodích až do soboty 22. 9. 2018 v 9:00

10.00
12.00 – 16.00
17:00
bude upřesněno

Jachtařské rukavice
Na startovní lodi je u Kateřiny možné zakoupit jachtařské rukavice od
firmy Helly Hansen aj.

Ubytování - Lodě BAVARIA CRUISER 41S
Ubytování osob je na lodích v ceně startovného, což využívá většina účastníků. Lodě jsou
vybavené lůžkovinami s povlečením, spí se na postelích v kajutách (3 kajuty + rozkládací
lůžko v salónku). Na každé lodi je koupelna se sprchou a WC, loď není vybavena ručníky. V
případě zájmu zajistíme účastníkům hotel či penzion nad rámec startovného. Penziony jsou
cca 30 EUR / osoba /noc, hotely cca 70 EUR / osoba /noc.

Stravování
V rámci startovného je zajištěna večeře během zahajovacího večera. Ostatní stravování si
zajišťují závodníci sami. Na lodích je plně vybavená kuchyně včetně běžného nádobí.
Účastníci obvykle snídají v blízkých restauracích. Lehké obědy si připravují na lodi z vlastních
zásob dovezených z ČR nebo zakoupených na místě.

Nenechte doma
Krém na opalování, pokrývka hlavy (uchrání Vás před úžehem a úpalem), sluneční brýle
(slunce Vás bude oslňovat nejen přímo, ale i odrazem z mořské hladiny), plavky, ručník,
kraťasy, trička. Může se hodit i nepromokavá a větruodolná bunda a kalhoty. Nezapomeňte
si uzavřené boty se světlou podrážkou, které využijete hlavně při plavbě a pohybu po
palubě. Nebalte se do pevných kufrů. Na veškeré věci jsou na lodi úschovné prostory a kufry
by pak zbytečně zabíraly místo a snižovaly Vám komfort na lodi. Voděodolné obaly na
elektroniku se také hodí.

Potřebné doklady
Budete potřebovat cestovní pas nebo občanský průkaz, řidičský průkaz (budete-li řídit),
kartičku pojištěnce. Všichni účastníci mají v rámci startovného sjednáno úrazové cestovní
pojištění zahrnující provozování jachtingu. Nezapomeňte na kapitánský průkaz (zahrnující i
radio licenci), pokud budete kapitánem na své lodi.
V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na nás neváhejte obrátit. Jsme tu pro Vás!
Tomáš Musil: +420 606 458 852
Kateřina Fantová: +420 774 889 779
Mnoho štěstí v závodě a hezké zážitky z regatty Vám přeje,
Tomáš Musil

