
 

 

 

 
HENEKEN CUP 2021 
Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov First 35 

 

 

HENEKEN CUP 2021 

Unikátny projekt organizovania regaty 

HENEKEN Cup juniorských 

Medzinárodných majstrovstiev SR 

v lodnej triede F35 na Jadranskom 

mori je jedinečnou príležitosťou overiť 

si svoje jachtárske schopnosti 

a zručnosti v tímoch. Lode First 35, 

ktoré boli vyvinuté v spolupráci s Farr 

Yacht Design, sú špeciálne vybavené 

na športové podujatia. 

Loď má dve priestranné kajuty 

a salónik, čím je určená pre 4-6 člennú 

posádku. Plnohodnotný športový 

zážitok umocňuje kvalitná výbava 

Harken, 3 radiálne plachty a špičkový 

spinnaker s karbónovým pňom.   

 

HENEKEN Cup bude zaujímavý jeho 

komplexnosťou za účasti dvoch 
lodných tried First35 a First45 one 

design s medzinárodnou účasťou.  

Kvalitu a vysokú úroveň profesionality 

zaručuje jeden z najlepších 

chorvátskych rozhodcov a celý tím 

skúsených usporiadateľov.  

Technickú okamžitú dennú podporu 

zabezpečí prenajímateľ lodí 

spoločnosť Sailing Forever po celú 

dobu regaty. 

Odmenou budú nielen krásne ceny, 

ale aj nezabudnuteľný zážitok 

z jedinečného veľkolepého podujatia. 

 

Sme tu pre vás a sme pripravení splniť 

všetky vaše očakávania 

KONTAKT 

Silvio Botić 

 

MAŠA  d.o.o. 

Franje Tuđmana 213 – 21213 Kaštel 

Gomilica – Croatia 

Tel: +385 (0)21/223 614 

Mob: +385 (0)99 2658 190 

Mob: +421905801227 

Mail: info@sailingforever.com 

www.sailingforever.com 

 

 

INFORMÁCIE O REGATE 

Typ lode: First 35 (One design fleet) 

Termín: 23.10. - 30.10.2021 

Miesto konania: Kaštel Gomilica, marina Kaštela, Chorvátsko 

 

Podmienky vyhodnotenia: Juniorské posádky musia spĺňať 

podmienku veku juniorov do 23 rokov (viac ako 50%). Ostatné 

posádky budú vyhodnotené len v celkovom poradí. 

INFORMÁCIE O PRENÁJME LODE 

Cena: 1.999 

Cena: 1.599 € (only for juniors claas) 

v cene je zahrnuté: 

- prenájom lode First 35 

- Transit log (čistenie lode, plyn, posteľná bielizeň, uteráky) 
- Spinnaker 

- náklady na organizovanie regaty 

- ceny pre víťazné posádky 

- tričká pre posádku 

 

* Depozit za loď 3.000 € sa platí (hotovosť/karta)v Kaštele 

** Turistická taxa 1,35 € (10 HRK)/deň na osobu je možné platiť len    

v hotovosti a chorvátskej mene (HRK)  

PLÁN REGATY 

Regata je vypísaná na 8 rozjázd 

24.10.2021 14:00 Tréningová rozjazda 

25.10.2021 11:00 Rozjazdy 1,2 

26.10.2021 11:00 Rozjazdy 3,4 

27.10.2021 11:00 Navigačná etapa 

28.10.2021 11:00 Rozjazdy 6,7 

29.10.2021 11:00 Rozjazdy 8 (posledná možná rozjazda 14:00) 

29.10.2021 16:00 vyhlásenie výsledkov 

PODROBNOSTI O LODI 

Počet kajút 2 (pre 2 osoby) + priestranný salón pre 2 osoby 

 
 

http://www.sailingforever.com/

