
 

 
 

 
 
 

XXX. MANAŽERSKÁ JACHTA 
pod záštitou plachetnice S/Y Altego II 

 

 
Vážení příznivci jachtingu, 
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční regatu, která Vám v tomto ročníku opět nabídne 
jachtařský závod plný dobré nálady a přátelské atmosféry. Stejně jako v loňském roce nás 
čekají tři závodní dny a závodní klání na lodích Bavaria 42 Match.  
 

 
KDY: 11. – 15. května 2019 

KDE: Chorvatsko, start a cíl v Pirovaci 
 
 

 

 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

 zúčastníte se nejčastěji pořádaného českého závodu jachet 
 pojedete na prostorných tříkajutových plachetnicích Bavaria 42 Match 
 tři celé závodní dny, kterým bude předcházet odpolední trénink a sladění posádek 
 budete mít možnost závodit se spinakry 
 
 

ÚČASTÍ ZÍSKÁTE: 
 dostanete odpovědi na otázky týkající se tématu workshopu „Talenty a hodnoty 

leadera“ 
 seznámíte se s dalšími jachtaři 
 navážete nová přátelství ve svém oboru i mimo něj 
 v praxi si vyzkoušíte týmovou spolupráci 
 budete opravdu závodit – užijete si velkou dávku adrenalinu při několika etapovém 

závodu jachet 
 vykročíte za své obvyklé hranice 
 a v neposlední řadě zahodíte starosti za hlavu a necháte problémy na pevnině 
 
 
 
 



PROGRAM: 
sobota 11. 5.  12:00 hod. sraz v Pirovaci a úvodní raut spojený s brífinkem 
    nalodění v marině Pirovac a secvičení posádek  
 

neděle 12. 5 a  závodní dny, počet etap dle počasí 
pondělí 13. 5.  večerní kotvení buď v zátokách nebo v marinách 
 

úterý 14. 5.  poslední etapa/y závodu 
    večerní workshop na téma „Talenty a hodnoty leadera“ 
    vyhodnocení regaty, vyhlášení vítězů a závěrečná společná večeře 
 

středa 15. 5.  vrácení lodí kdykoliv v průběhu dne a návrat domů (na lodích je 
pro letošní ročník možno zůstat až do 17:00) 

 

CENA – CELÁ LOĎ: 82.600 Kč   CENA – JEDNOTLIVEC: 15.300 Kč 
Při objednání celé lodi vychází cena za jednoho člena Pokud bude posádka poskládána z jednotlivců,  
posádky na 11.800 Kč při sedmi platících lidech.  je cena stanovena na 15.300 Kč za jednoho  
Kapitána bude mít posádka ve svých řadách.   člena posádky (musí se složit 6 lidí). Kapitána 
Cena je složena z:      dodáme a je v ceně. Cena je složena z: 
- účastnického poplatku ve výši 10.300 Kč  - účastnického poplatku ve výši 13.800 Kč 
- příplatku 1.500 Kč      - příplatku 1.500 Kč 
 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE: 
 pronájem plachetnice, organizační a startovní poplatek (regata bude letos poprvé 

oficiálním závodem) 
 pojištění propadnutí kauce, které bude v hodnotě cca 8.000 Kč (vratnou kauci na 

místě již není nutné skládat) 
 workshop „Talenty a hodnoty leadera“ 

PŘÍPLATEK ZAHRNUJE: 
 společný oběd formou rautu při příjezdu 
 poplatky za stání v marinách či placených kotvištích 
 společná večeře při závěrečném večírku 

V ceně není zahrnuta doprava do Chorvatska a zpět, stravování (+stravování kapitána 
v případě jednotlivců), pojištění léčebných výloh, lodní nafta a spinakr (ten je na místě 
možné doplatit za 150 EUR, je za něj nutné složit vratnou kauci 300 EUR). 
 

REZERVACE: 
Na regatu je k dispozici 10 lodí Bavaria 42 Match. Lodě budou přiděleny podle pořadí 
zaplacené zálohy. V případě více účastníků se pojede i na jiných lodích (pokud tuto možnost 
účastník odsouhlasí). Přesné podmínky účasti na manažerské jachtě včetně storno 
podmínek jsou uvedeny v závazné přihlášce, kterou zájemci o účast obdrží. Po vyplnění 
přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura (záloha činí 50 %). Rezervace lodě proběhne 
po připsání zálohy na náš bankovní účet. 
 
Uzávěrka přihlášek včetně uhrazení poplatku je do 30. března 2019. V případě přihlášení 
do 15. 12. 2018 vás na lodi přivítá příjemný dárek. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte Václava Huka, mob. (+420) 720 159 464 nebo pište na 
mail vaclav.huk@limityacht.cz. 


