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Športovo-spoločenské podujatie v Dalmácii s maximálnym komfortom / All inclusive pre 8-člennú posádku na 
Bavarii 46 Cruiser za 4 290 € / Možnosť plavby aj so spinakrom / Etapová flotilová plavba/ Nové výzvy a kontakty / 
Profesionálni partneri

Vážení priaznivci námorného jachtingu,
aj v budúcom roku Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na atraktívnom športovo-spoločenskom podujatí. Začiatkom 
júna bude opäť príležitosť zmerať si jachtárske schopnosti so skúsenými aj začínajúcimi jachtármi v posádkach firemných 
tímov a nadviazať kontakty so zástupcami významných slovenských, prípadne i českých firiem. Prijmite teda naše 
pozvanie do Chorvátska, strednej Dalmácie, kde 2. júna oficiálne odštartujeme už tradičné podujatie

TREND Regata 2015

Organizátorom je týždenník TREND a realizačným partnerom spoločnosť SailingParadise. Džentlmenské zápolenie na 
mori, sa uskutoční od 2. do 6. júna 2015. Regata je určená ľuďom z biznisu a všetkým jachtárom, ktorí v tomto športe 
nachádzajú priestor na osobný relax v rámci pravidiel fair play.
Miestom spoločného stretnutia účastníkov regaty je MURTER, marína Hramina, ktorá bude zároveň aj cieľovým bodom 
regaty. Trasy regaty sú plánované v nádhernom prostredí strednej Dalmácie, s cieľmi jednotlivých etáp na ostrove 
Zlarin, vo Vodiciach a v Murteri. V rámci jednotlivých etáp sa uskutoční jedna alebo dve rozjazdy.
Pretekať sa bude na lodiach Bavaria 46 Cruiser so štyrmi kajutami a 8-člennou posádkou. V prípade záujmu (minimálne  
5 lodí) vytvoríme kategóriu lodí, ktoré budú pretekať so spinakrami. Kategória lodí bez spinakra bude rozdelená na 
kategórie lodí vyrobených v roku 2009 a v roku 2014.
Organizácia podujatia je koncipovaná tak, aby všetci účastníci mali dostatočný priestor na vzájomnú komunikáciu. Preto 
sme jednotlivé etapy rozvrhli tak, aby sa dojazd uskutočnil najneskôr do 17.00 h, v každej maríne sme zabezpečili spoločné 
raňajky aj večere.

Všetky podrobné informácie vrátane programu TREND Regaty 2015 sú v priloženom dokumente. Priebežne ich budeme 
aktualizovať na webovej stránke www.trendregata.sk. V prípade otázok týkajúcich sa účasti alebo partnerstva na 
regate sme Vám k dispozícii aj osobne. Kontaktnou osobou je Tomáš Dzurenda, e-mail: dzurenda@trend.sk,  
tel.: (+421) 911 566 457.
Vážení priatelia, športovo-spoločenské podujatie TREND Regata 2015 má ambíciu zapísať sa do spomienok účastníkov 
skvelými športovými výkonmi a príjemnými zážitkami. Aj Vám ponúkame príležitosť byť pri tom.

Srdečne pozývame Vás a celú posádku na TREND Regatu 2015! Bude nám cťou stretnúť sa s Vami na Jadrane, v krásnom 
prostredí strednej Dalmácie.
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  TREND Regata 2015
 Termín konania: 2. - 6. júna 2015

 Miesto konania: Murter, marína Hramina

 Charakter preteku: Etapová flotilová plavba

 Lodná trieda: One Design Bavaria 46 Cruiser s pretekárskym certifikátom ORC

 Kategória A: So spinakrom (minimálne 5 lodí)

 Kategória B: Bez spinakru (rok výroby 2009)

 Kategória C: Bez spinakru (rok výroby 2014)

 Organizátor: Týždenník TREND

 Realizačný partner: SailingParadise

 Účastnícky poplatok: 4 290 € all inclusive pre 8-člennú posádku na Bavaria 46 Cruiser

 Cena zahŕňa:  Prenájom lode vrátane dokladov, prístavných poplatkov, čistenia lode a doplnenia 
paliva, predregatové stretnutie, slávnostné otvorenie a vyhodnotenie regaty, spoločné 
raňajky a večere pre celú posádku, rozhodcovskú loď, rozhodcu pretekov vrátane 
všetkých poplatkov v Chorvátsku a technického personálu, tričká, trofeje, obrazový 
materiál pre kapitánov posádok, obslužný personál vrátane lekára, pobytovú taxu, 
parkovanie áut v maríne

 Príplatky: 150 € za spinaker

 Príplatky: 400 € skiper, 610 € doplatok za novú loď

 Kaucia za loď: 1 800 €, alebo alebo poistenie kaucie: 140 € + 90 € vratná kaucia (ODPORÚČAME !)

 Kaucia za loď+ spinaker: 2 160 € alebo poistenie kaucie: 150 € + 108 € vratná kaucia (ODPORÚČAME !)

 Rezervácia lodí:  do 10. decembra 2014 na www.trendregata.sk, pri záväznej objednávke poplatok vo 
výške 25 % z ceny , doplatok 75 % najneskôr do 30. marca 2015
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TREND REGATA 2015 - KORALOVÝ OSTROV

  Plánovaný program:
  2. 6. 2015

 14.00 – 18.00 h príchod do maríny Hramina, Murter 
  welcome drink , registrácia a preberanie lodí

 19.00 h slávnostné otvorenie pretekov reštaurácia Marina Hramina

 19.30 h uvítacia večera

 20.15 h predstavenie posádok, organizačného tímu , program Regaty

  3. 6. 2015

 8.00 – 9.00 h spoločné raňajky v reštaurácii Marina Hramina

 9.15 h porada skiperov

 10.00 h vyplávanie na vodu

 11.00 štart prvej etapy – smer Zlarin  – dve rozjazdy = cca 2 x 10 Nmil

 17.00 h dojazd lodí z prvej etapy – koralový ostrov Zlarin

 19.00 h spoločná večera , vyhlásenie víťazov 1 na ostrove Zlarin

  4. 6. 2015

 8.00 – 9.00 h spoločné raňajky v reštaurácii na ostrove Zlarin

 9.15 h porada skiperov

 11.00 h štart druhej etapy- smer Vodice – dve rozjazdy = cca 2 x 10 Nmil

 17.00 h dojazd lodí z druhej etapy Vodice

 19.00 h spoločná večera, vyhlásenie víťazov 2. Etapy, Vodice

  5. 6. 2015

 8.00 – 9.00 h spoločné raňajky vo Vodiciach

 9.15 h porada skiperov

 11.00 h štart tretej etapy – smer ostrov Murter – jedna rozjazda = cca 10 Nmil

 17.00 h dojazd lodí z 3. etapy

 19.00 h  spoločná večera v reštaurácii, vyhlásenie a dekorovanie celkových víťazov v reštaurácii 
Marina Hramina

  slávnostné ukončenie pretekov

  6. 6. 2015

 8.00 – 10.00 h odovzdávanie lodí 

  návrat do SR
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  Výbava lode BAVARIA 46 CRUISER
 Dizajn: J&J

 Rok výroby: 2008/2009

 Dľžka: 14,20 m

 Šírka: 4,35 m

 Ponor: 1,85 m

 Hmotnosť: 10,50 ton

 Kormidlo: 2

 Oplachtenie: rolovacia hlavná plachta – 44,50 m2

  rolovacia genoa – 70,80 m2

  spinaker – 160 ,00 m2

  spinakrový peň

 Motor: Volvo D2 55 – 41kW

 Kotva: elektrická, 50 m reťaz

 Nádrže: na vodu 360 l

  Na palivo 210 l

 Výbava: kompletné elektronické vybavenie vrátane grafického plotera,

  autopilotu, VHF, hĺbkomeru, rýchlomeru, prídavných batérii

  TV LCD 19´´, CD/DVD s rádiom

  Kompletné bezpečnostné vybavenie

  Gumený čln s veslami a motorom

  Bimini-top a sprayhood

 Interiér: 4kajuty, 2kúpelne s WC, teakový kokpit, kompletná výbava na

  jedenie a spanie pre 8 osôb, plynový sporák s rúrou, 2x chladnička

  12 V 60 a 100l, sprcha v kokpite s teplou vodou, nezávislé kúrenie-

  Webasto



 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventory list : BAVARIA 46CN 
 

SAILS: 
 Furling Genoa – 51 m

2
 

 Furling mainsail – 56 m
2 

 Spinnaker pool 

 Spinnaker (on request) - 

160,00 m
2 

 2 Winch handles 

 

 Year of construction: 2014 

 Length o.a.: 14,27 m, Beam: 4,35 m, Draught: 2,10 m, Displacement: 12,60  t,  

 Mast height: 20.75 m 

 4 cabins, 8 + 1 berth, 3x WC + shower 

ENGINE: 
 Volvo D2 55 - 41 kW 

 Fuel – 210 l 

 Consumption – ca. 7 l/Std. 

 Diesel can - leer 

 Fuel funnel 

 Spare engine belt 

 Spare impeller 

 Spare engine oil 

 Start battery 

ELECTRICITY: 
 2 main switches 
 3 consumption batteries 

 E-switches / Fuses  

   Battery charger 220 V 

 Shore supply cable 

 Spare fuses 

 Sockets 12 / 220 V 

NAVIGATION: 
 2 Steering wheels 

 Twin rudders 
 GPS with  plotter 

 Navigation’s  charts 

 NAV-set 

 Pilot book 

 Hand bearing compass 

 VHF 

 Speed/log Garmin 

 Echo sounder Garmin 

 Autopilot Garmin 

 Wind-vane 

 Wind instrument Garmin 

 Search light 

 Binoculars 

 Barometer, Hygrometer, 

Thermometer 

   

ACCOMODATION: 
 Fresh water tanks 360 l 

 Water heater 

 Fresh water pump  

 Water hose 

 Water canister 

 Webasto - Heating 
 Gas stove with oven 

 2 Gas tank 

 Refrigerator 12 V 

 Refrigerator box 12 V 

 Sink 

 Dishes for 9 persons 

 Cleaning and washing set 

 Bucket, bowl, brush 

 Litter bag, toilet paper 
 CD/DVD with radio 
 LCD television  
 Mobile phone (networked) 
 Blankets, pillows 

 Linen 

 Bimini-Top 

 Spray hood 

 Cockpit table 

 Railing net (on request)  

 Dinghy, paddles, pump 

 Outboard engine  

 Teak Cockpit 

 Boarding ladder 

 Folding stern platform 

 Cockpit shower 

 

 

 

 

SAFETY: 
 Life raft 10 persons 
 Life ring 

 Lifejackets 

 Life belts 

 Hand bilge pump 

 el. Bilge pump 

 Emergency signals 

 Torch 

 Fog horn 

 First aid kit 

 Fire extinguisher 

 Tools and spare parts 

 Spare tiller 

 Flashing buoy 

 Mast chair 

Base: English, German, Italian language, 24 hours attendance, SMS contact, mobile phone contact, service powerboat, e-mail PC application (WLAN), transfer 

(extra), provision supply (on request), storage box rental 

Marina Hramina: Reception, rooms (hotel), restaurant, bar, toilets, laundry, market, parking under video watch, petrol station, beach… 

 Murter: Piazza, supermarket, small shops, bank, ambulance, petrol station, car workshop, restaurants, bars and taverns… 

 

MOORING: 
 el. Anchor windlass 

 Bower anchor +  50 m 

chain 

 stern anchor 

 5 mooring rope 

 6+1 Fenders 

 Boat hook 

 Gangway board 

 Bow thruster 
 

Marina Hramina – Murter, Put Gradine 1, HR-22243 Murter 

Telefon:  +385 22 436 510, +385 22 434 411 

Telefax:  +385 22 435 242 

Mobil , SMS:     +385 91 386 9112 

e-mail: charter@marina-hramina.com.hr 

            z.sikic@marina-hramina.com.hr 

Base manager: Živko Šikić 
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