
26. 04. – 3. 05. 2014



„Úspěšní lidé 
       jsou úspěšní ve všem”



INTERNATIONAL
BUDWEIS REGATTA - 2014
 
Je vhodná pro ty, kteří teprve začínají s jachtingem i pro ty, kteří se touží 
umístit na Olympu jachtařské slávy. Regata je stvořena jachtaři pro 
jachtaře. Přijímáme a očekáváme všechny, bez omezení.

26. 04. – 3. 05. 2014

Střední Dalmácie — Chorvatsko

Motto: „Úspěšní lidé jsou úspěšní ve všem”
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Název: 
Mezinárodní regata „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”
Místo: Střední Dalmácie – Chorvatsko
Termín: 26. 04. 2014 – 03. 05. 2014 
(plánuje se každoroční konání) 
Motto regaty: 
„Úspěšní lidé jsou úspěšní ve všem”
Cíle a úkoly: 
Popularizace amatérského jachtingu a cestování pod plachtami. Vzdělávání 
a odborný výcvik kapitánů a členů týmu. Příprava jachtařů-amatérů pro účast 
v závodech.
Seznámení jachtařů se slávným městem České republiky – Českými Budějo-
vicemi a jeho okolím, zvýšení zájmu o město a přílákání zahraničních turistů.
Organizátoři:
Autorizovaný organizátor regaty „International Budweis Regatta – 2014” je 
společnost Atlantis Yacht Charter družstvo, které je zaregistrováno u Kraj-
ského soudu města České Budějovice, oddíl Dr, vložka 777 v Riegrová 1756-
1751, 370 01 České Budějovice, Česká republika.
S podporou ATLANTIS YACHT CLUB (ČR), СOLINS YACHT CLUB (ČR), YACHT 
CLUB ZADAR (Chorvatsko), jacht klubu NEMO (Moskva) a Federaci jachetního 
sportu Chorvatska.
Pořádání závodů je svěřeno Organizačnímu výboru regaty. Na přůběh závodu 
budou dohlížet závodní a protestní komise. Závodní jachty budou poskytnuty 
čarterovou společnosti Adriatic Charter d.o.o., Marina Dalmacija 23206 
Sukošan – Croatia.
Hlavní rozhodčí: Dragan Penjalov.
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Mediální partneři:  
Mediálními partnery regaty „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014” 
jsou týdeník Pražský Express, který je jedinečným produktem na středoev-
ropském trhu s ruskojazyčným tiskem, časopis YACHT, ČT4 a další. 
Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav 
fotografi cký, video nebo audio záznam.

Reklama:
Jachty, které se zúčastní soutěže jsou zavázány nést reklamu sponzora soutě-
že. Plocha na přední části trupu lodě (v souladu s § 20.3 (d) (i) Kodexu ISAF  
o reklamě) musí být k dispozici pořadateli. Pro umístění reklamy na jachtách 
je nutno uzavřít individuální smlouvu s pořadatelem. Zveme všechny spon-
zory a poskytujeme neobvyklé plochy pro umístění Vaší reklamy na regatě
„INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”.
Jachta zdobená barevnými praporky, bannery, plachty se symboly Vaší spo-
lečnosti nezůstanou bez povšimnutí.
Nenechte si ujít příležitost zviditelnit svoji fi rmu!
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Závodní jachta:
Jachta Bavaria 40 Cruiser je vhodná pro každou posadku bez vyjimky. Jachta 
promine chyby v řízení a spoluprácí mladého týmu.

Výbava: ložní prádlo, elektrická lednička, jídelní příbory, nabíječka+kabel, 
zásuvka 12V a 220V, schůdky do moře, lodní lávka, palubní sprcha, kuchyňka, 
plynový vařič s troubou, plynová bomba, sada nářadí.
Navigace: GPS, autopilot, tiskárna, hloubkoměr, hlavní kompas, navigační 
mapy, hodiny, barometr, dalekohled, radar.

Bezpečnost: záchranné vesty, bezpečnostní opasky, záchranný kruh, UKV 
rádio, záchranná bój, signální rakety, svítilna, lékárnička, navigační světla.

JACHTA BAVARIA 40 CRUISER

Základní charakteristiky:
Délka: 12,20 m
Šířka: 3,99 m
Ponor: 2,35 m
Výtlak: 9000 kg
Motor: 41 KW Volvo
Hlavní plachta 56 m2
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Kosatka 40 m2

Spinaker 122 m2

Počer kajut: 3
Míst na spaní: 6+2
WC: 2
Nádř na palivo 210 l
Nádrž na vodu  360 l
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JACHTA BAVARIA 40 CRUISER
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Datum Akce Místo

Sobota 
26.04.2014

Příjezd, převzetí lodí, nákup 
potravin. Přenocovani.

Marina Dalmacia, 
Sukošan

Neděle 
27.04.2014  
Odpoledne
18:00

20:00

Sraz kapitánů.
Registrace posádek na lodi..

Úvodní party – seznámení 
posádek. Přenocovani.

Marina Dalmatia, 
Sukošan

Pondělí 
28.04.2014

Závodní etapa:
Sukošan - ostrov Iž. 
Přenocovani.

Marina Iž, 
ostrov Iž

Úterý 
29.04.2014

Závodní etapa: 
ostrov Iž - ostrov Žut.
Přenocovani.

Marina Žut, 
ostrov Žut

Středa 
30.04.2014

Závodní etapa: 
ostrov Žut - ostrov Murter.
Přenocovani.

Marina Hramina, 
остров Murter

Čtvrtek 
1.05.2014

Slavnostní zakončení regaty, 
vyhodnocení výsledků, vyhláše-
ní vítězů. Přenocovani.

Marina Dalmacia, 
Sukošan

Pátek 
2.05.2014 Volný program. Přenocovani. Marina Dalmacia, 

Sukošan

Sobota 
3.05.2014 Předání lodí, odjezd účastníků. Marina Dalmacia, 

Sukošan
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PROGRAM REGATY
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MAPA ZÁVODNÍHO POLE
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INFORMACE PRO SPONZORY
Organizační výbor regaty „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014” zve 
všechny sponzory k účasti na projektu. Závod plachetnic je velmi atraktivní a pestrá 
akce pro zviditelnění Vaší společnosti, obzvláště pokud je regata pořádaná v krás-
ných vodách Středozemního moře. Po celém světě již dávno pochopili, že jachta je 
ideální reklamní plocha. Lodě mezinárodních regat, plachty, vlajky a praporky jsou 
plné reklamních log. 
Nabízíme Vám, abyste zvážili možnost jedinečného a nepřehlédnutelného umístění 
reklamy. Takové reklamy využívají  již po mnoho let jedny z nejznámějších světo-
vých značek jako jsou např.: Rolex, Audi, Mitsubishi, Ericsson, Coca Cola, RED BULL, 
Puma… Jedná se o jeden z nejlepších způsobů jak upoutat pozornost a zvýšit své po-
stavení ve světě nebo v místní podnikatelské sféře. Jedinečnost a přitažlivost rekla-
my na plachtách je založena na její barevnosti a upoutání pozornosti již při pohledu 
na jachtu. Regata si klade za cíl sjednotit aktivní lidi z podnikatelské sféry v jedné 
z nejvíce elitních sportovních zábav – jachtingu.  
Organizační výbor regaty Vás zve do jedné z nejmodernějších mediálních oblastí 
s jedinečnou možností pro zviditelnění značky Vaší společnosti – závod v jachtingu.  
Jachting stále přitahuje větší pozornost podnikatelů a fi rem v různých obchodních 
sektorech, nicméně, vzrůstá počet profesionálních i amatérských závodů, ve kterých 
mnoho fi rem působí jako sponzoři či partneři. 
Zveme vás, abyste se stal naším sponzorem regaty, která přitahuje pozornost svou 
profesionalitou v jachtingu a společně s tím otevřeností pro milovníky jachtingu.  
Charakteristickým rysem regaty je publikum, složené z podnikatelské sféry, která 
si cení demokracie i sportovního ducha regaty, kde každá projetá mořská míle je 
úspěchem každého účastníka soutěže. „Úspěšní lidé jsou úspěšní ve všem” – jedno 
z mott regaty, právě proto reklama na palubě jachty poskytne Vaší fi rmě reklamu, 
která vám pomůže dosáhnout jedinečného trhu u potenciálních zákazníků. 
Zveme Vás nejen vystoupit jako sponzor a partner regaty, ale také posoudit kvalitu 
závodů „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014” na palubě sportovních ja-
chet ale i představit se společně se svoji společností.  
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Co znamená reklama na jachtě:
• umístění Vašeho reklamního loga na trupu lodě ve formě samolepky nebo  
 transparentu  
• vytažení kotvící vlajky se symboly Vaší společnosti  
• čepice, trička a mnoho dalších reklamních produktů se symboly Vaší 
 společnosti 
• příležitost pro věnování vlastních dárků účastníkům

Reklama Vám pomůže:
• prezentovat Vaš produkt nebo službu originální cestou
• upoutat pozornost předních hráčů k Vaší společnosti
• vytvořit spojení Vaši značky s aktivním a zdravým odpočinkem,
 to se pozitivně odrazí na jméně Vaší společnosti
• zvýšit loajalitu stávajících zákazníků a přilákat nové partnery

Nabízíme Vám možnost umístění Vaší reklamy:
• umístění reklamy na palubě soutěžících lodí
• umístění reklamy na palubě hlavní komisařské lodi
• umístění reklamy na všech ofi ciálních informačních materiálech regaty 
 se zdůrazněním sponzora
• umístění loga společnosti na soutěžících oděvech (trička, vesty, čepice)
• umístění loga společnosti na informačních transparentech v místnosti 
 vyhlášení výsledků
• možnost zorganizovat přehlídku produktů v době konání regaty
• možnost věnovat dárky od společnosti účastníkům
• představení zástupce společnosti na slavnostním banketu
• umístění reklamy v informačních letácích 
 „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”
• umístění log sponzora na automobilech pořadatele

REKLAMA NA JACHTĚ
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Nálepky na trup
Nálepky jsou umístěny po celou dobu a nesundávají se do 
ukončení soutěže.
Velikost: 100x130 cm

Kotevní vlajka
Vlajka je vyvěšena po celou dobu stání v přístavu.
Velikost: 90x700 cm

Nálepka na ráhno. 
Nálepky jsou umístěny po celou dobu a nesundávají se do 
ukončení soutěže.
Velikost: 100x12 cm

Bannery na zábradlí. 
Bannery jsou umístěny na pravém a levém zábradlí po celou 
dobu soutěže.
Velikost: 195х45 см

Vlajka pod příčník
Vlajka je vyvěšena po celou dobu a nesundává se do ukončení 
soutěže
Velikost:100х70 см

Vlajka na zadní vant
Vlajka je vyvěšena po celou dobu a nesundává se do ukončení 
soutěže.
Velikost: 30х40 см

UMÍSTĚNÍ REKLAMY NA JACHTĚ 
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UMÍSTĚNÍ REKLAMY 
NA JACHTĚ

Nálepka na trup1                                                                            Banner na zábradlí4                                                       

Nálepka na ráhno                                                                            3                                                                            Vlajka na zadní vant6                                                           

Kotevní vlajka                                                                 2                                                                            Vlajka pod přičník                                                                            5                                                           
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REKLAMA NA TÝMOVÉM OBLEČENÍ

Reklama je umístěna na hrudi, zádech, kalhotách, rukávech, taškách, atd.

Celková reklamní plocha činí:

• na zádech – 57,6 cm2, 24х24 cm
• na hrudi – ne více jak 24х24 cm
• na rukávech – ne více jak 12х12 cm
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1.   Pojmenování regaty podle sponzora.
2.   Umístění loga na palubu, transparenty a vlajky regaty.
3.   Prioritní umístění loga na všechny tiskoviny regaty.
4.   Prioritní umístění loga ve všech sdělovacích prostředcích.
5.   Prioritní uvádění sponzora ve všech tiskových materiálech.
6.   Umístění loga sponzorů na transparentech regaty.
7.   Informační a reklamní podpora sponzora na webových stránkách regaty.
8.   Možnost provedení prezentace a marketingových akcí v době pořádání regaty.
9.   Propagace značky v reklamní kampani regaty.
10. Umístění loga sponzora na automobilech regaty.
11. Umístění reklamy na oblečení.

1.   Umístění loga na palubu, transparenty a vlajky na všech lodích.
2.   Prioritní umístění loga na všechny tiskoviny regaty.
3.   Prioritní umístění loga ve všech sdělovacích prostředcích.
4.   Prioritní uvádění sponzora ve všech tiskových materiálech.
5.   Umístění loga sponzorů na transparentech regaty.
6.   Informační a reklamní podpora sponzora na webových stránkách regaty.
7.   Možnost provedení prezentace a marketingových akcí v době pořádání regaty.
8.   Propagace značky v reklamní kampani regaty.

1.   Umístění loga sponzora na všech POS - materiálech.
2.   Umístění reklamy sponzora a informace o něm na webových stránkách regaty.
3.   Umístění loga sponzora ve všech výtiscích pro zviditelnění v médiích.
4.   Umístění loga sponzorů na transparentech regaty.
5.   Prioritní uvádění sponzora ve všech tiskových materiálech.
6.   Možnost provedení prezentace a marketingových akcí v době pořádání regaty.
7.   Propagace značky v reklamní kampani regaty.

1.   Statické umístění banneru na webových stránkách regaty.  
2.   Umístění loga partnera a informace o něm na webových  stránkách regaty.
3.   Možnost provedení prezentace a marketingových akcí v době pořádání regaty.
4.   Uvádění sponzora ve všech tiskových materiálech.

   HLAVNÍ SPONZOR

   GENERÁLNÍ SPONZOR

    OFICIÁLNÍ SPONZOR

   PARTNER REGATY

Zhotovení reklamních materiálů sponzorů na jejich vlastní náklady.

SPONZORSKÉ BALÍČKY
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SPONZORSKÁ POMOC

Ocenění, trofeje, diplomy vítězům regaty.
Oděvy účastníkům regaty (kšiltovky, trička).
Startovací čísla pro jachty.
Suvenýry účastníkům regaty.
Finanční podpora na pronájem lodě na regatu a komisařské lodi.
Finanční podpora na vyplacení komisařů.
Finanční podpora na uspořádání zahajovacích a ukončovacích oslav.

Suvenýry účastníkům regaty.
Finanční podpora na pronájem lodě na regatu a komisařské lodi.
Finanční podpora na vyplacení komisařů.
Finanční podpora na uspořádání zahajovacích a ukončovacích oslav.

Suvenýry účastníkům regaty.
Finanční podpora na pronájem lodě na regatu a komisařské lodi.
Finanční podpora na vyplacení komisařů.
Finanční podpora na uspořádání zahajovacích a ukončovacích oslav.

Suvenýry účastníkům regaty.

   HLAVNÍ SPONZOR

   GENERÁLNÍ SPONZOR

 OFICIÁLNÍ SPONZOR

   PARTNER REGATY
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ORGANIZÁTOŘI REGATY 
„INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”

Charterová společnost Atlantis Yacht Charter je ofi ciálním zástupcem zná-
mých společností jako jsou: „Sunsail”, „Marina Hramina Charter”, „First Sai-
ling”, „More Charter”, „Asta Yachting”, „Adriatic Challenge”, „Navigare Yachting”, 
„Inter Yachting”, „Master Yachting” aj.
Naše společnost se již po dlouhou dobu věnuje pronajímání jachet, pořádáním regat 
a také organizací individuálních a skupinových zájezdů na plachetnicích a motoro-
vých jachtách na Jadranu.
Spolupracovníci Atlantis Yacht Charter jsou profesionálové a zcela oddání své práci.
Servis Atlantis Yacht Charter je vždy na vysoké úrovni.
Cestovní trasa a posádka Atlantis Yacht Charter splňuje i ty nejnáročnější požadavky. 
Nabízí široký výběr, na rozdíl od jakékoli jiné charterové společnosti. Naše rozsáhlé 
znalosti, bohaté zkušenosti a profesionalita odborníků Vám nabídne bezkonkurenční 
úroveň služeb a mnoho nezapomenutelných zážitky z dovolené.
Na základě charterové společnosti byl vytvořen klub pro milovníky odpočinku pod 
plachtou Atlantis Yacht Club. Počet členu klubu k dnešnímu dni je více jak 500 lidí 
a všechno to jsou milovníci jachtingu z různých zemí i měst, které se dali dohromady 
díky společnému aktivním odpočinkem i vášní k překonání vodních tůr. Hlavní výho-
dou členství v klubu – komunikace se stejně smýšlejícími lidmi.
Členem klubu se může stát opravdu každý, bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, 
původ, náboženství, místa bydliště a zkušeností s jachtami.  
Hlavní činností jachetního klubu je výuka jachtingu, naučit se základní pravidla jach-
tingu, účast v závodech a navigace.
Cíle a úkoly klubu: ve společnosti stejně smýšlejících osob snažit se o profesní růst, 
možnost popularizace jachtingu, rozvíjení zdravého životního stylu, budovat a udr-
žovat přátelské vztahy s ostatními organizacemi a také charterovými společnostmi.
Jachting – to je životní styl zajímavých lidí! Připojte se nyní!



   HLAVNÍ SPONZOR

   GENERÁLNÍ SPONZOR

   OFICIÁLNÍ SPONZOŘI

   PARTNEŘI REGATY
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   MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



atlantis-yacht-club.eu

KONTAKT
Organizační výbor regaty „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”:

Hennadij Herman – ředitel závodu „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”
Svitlana Herman - оbchodní ředitel, zástupce ředitele 
závodu „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”

Olena Bilous – sekretář závodu „INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014”

Kancelář ATLANTIS YACHT СHARTER
Tel.:  +420 604 955 003

E-mail: atlantisyacht@seznam.cz

Naše adresa: 
ATLANTIS YACHT СHARTER družstvo

Riegrova 1756/51
370 01  České Budějovice

Česká republika


