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LODNÍ TŘÍDY 

•  Optimist – nejrozšířenější jednoposádková 
plachetnice pro děti ve věku 6-15 let 

•  RS Feva – moderní dvouposádková 
plachetnice pro děti ve věku 6-18 let 

•  ILCA 4 – přípravná lodní třída na olympijské 
ILCY pro děti ve věku 10-18 let 



Nové Mlýny 

•  Novomlýnská nádrž je jedním z nejlepších míst pro 
jachting v České republice 

•  Výborná dostupnost Pavlova je lákadlem pro zahraniční 
závodníky 

•  Pořadatelským klubem je jeden z nejprestižnějších klubů 
v ČR – YachtClub Dyje Břeclav, jehož organizační tým 
má bohaté zkušenosti s pořadatelstvím akcí takovéhoto 
významu 



•  Závod se bude konat od 21.8. do 29.8. 
 
•  Očekáváme účast přibližně 250 závodníků z celé České 

republiky, ale i zahraničí 

•  V průběhu 8 závodních dnů je naplánováno 30 rozjížděk, 
kdy každá z nich trvá 30-45 minut 

ZÁVOD 



Jsme schopni zorganizovat závod  
z prostředků vybraných ze startovného, ale nechceme 
uspořádat obyčejný závod.  
 
Našim CÍLEM JE USPOŘÁDAT 
NEZAPOMENUTELNOU REGATU, na kterou budou 
všichni vzpomínat s úsměvem na tváři.  
 
Závod, který bude proslulý nejen svou sportovní 
stránkou, ale i doprovodným programem. 

NÁŠ CÍL 



Co může udělat závod lepším? 

•  Velkolepé slavnostní zahájení a ukončení závodu - 
zajímavé ceny a trofeje pro vítěze jednotlivých kategorií 

•  Komfortní servis pro posádky na břehu i na vodě - 
potřebné zázemí, catering odpovídající významu akce  
a zdravému životnímu stylu 

•  Tracking system (online sledování) pro všechny lodě 

•  Živý internetový přenos ze závodu 

•  Atraktivní video s využitím “dron” technologie 

•  „Fun and relax“ aktivity po těžkém dnu na vodě 

•  Doprovodný program pro návštěvníky, diváky  
a partnery akce 



Co Vám můžeme 
nabídnout 

•  Prezentace partnera v mediálních výstupech ze závodu – záznamy 
České televize a další média s celostátním dosahem, regionální 
média, celosvětová odborná jachtařská média, sociální sítě, webové a 
facebookové stránky závodu, odborné časopisy a další 

 
•  Možnost umístění loga partnera na lodích, plachtách, oficiálních 
člunech rozhodčích či oblečení závodníků 

 
•  Možnost umístění reklamy partnera v areálu konání závodu – formou 

vlastního stánku, bannerů, roll up či jiným způsobem  

•  Možnost distribuce produktů partnera při závodě 

•  VIP servis pro partnery akce – ubytování, catering, představení 
jachtingu, doprovodný motorový člun, doprovodná kajutová plachetnice a 
mnoho dalšího  



 
Hlavní a titulární partner závodu 
exkluzivní partnerství 
 

•  Jméno sponzora součástí názvu 
závodu 

•  Logo hlavního partnera závodu na 
přídích všech závodících lodí 

 

•  Logo hlavního partnera závodu ve všech  
mediálních výstupech závodu 

•  Představení partnera na všech tiskových konferencích závodu  
a na tiskových konferencích Českého svazu jachtingu 

•  Logo hlavního partnera závodu na webu závodu www.sailing.cz 

•  Logo hlavního partnera na oficiálním oblečení organizačního týmu a tričkách všech závodníků 

•  Logo hlavního partnera v  prostorách slavnostního zahájení, ukončení a v místě doprovodných programů 

•  Prostor pro projev hlavního partnera v rámci slavnostního zahájení a ukončení závodu 

•  VIP program dle individuální dohody 

HODNOTA NABÍZENÉHO  
PARTNERSTVÍ 140 000 Kč 

 



 
Partner závodu 
 

•  Logo partnera závodu na závodících plachetnicích / startovní 
lodi / obeplouvaných bójích 

•  Logo partnera závodu ve všech mediálních výstupech 
závodu 

•  Logo hlavního partnera závodu na webu závodu 
www.sailing.cz 

•  Logo partnera na oficiálním oblečení organizačního týmu  
a tričkách všech závodníků 

•  Logo partnera v  prostorách slavnostního zahájení, ukončení  
a v místě doprovodných programů 

•  VIP program dle individuální dohody 

HODNOTA NABÍZENÉHO  
PARTNERSTVÍ 70 000 Kč 
 



KONTAKTUJTE NÁS 
 Pro více informací  
navštivte naše webové stránky  
www.sailing.cz 
 
 
Kateřina Fantová 
předsedkyně organizačního výboru 
fantova@sailing.cz 
00420 774 889 779 


