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IT Regatta 2020 –  
CIO Business World Cup
Setkávání pro dobrou věc. IT Regatta měla za cíl 
v letošním roce fundraisingovou formou podpořit 
potřebné projekty v oblasti charity a udržitelnosti 
v kombinaci s navázáním byznys partnerství jednotlivých 
firem a prohloubením vztahů se zaměstnanci, partnery 
a zákazníky. IT Regatta 2020 jako vlajkový projekt, 
jak dělat marketing i eventy odpovědně a účelně. 

SpOlečnOST

Společný start flotily  
šestnácti lodí IT Regatty  
a Erste Premier Trophy
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Bohužel z pochopitelných důvodů 
se letos ještě nepodařilo naplnit původ-
ně zamýšlený koncept a repositioning 
akce. Na rozdíl od mnoha pravidelných 
setkání, která se v oblasti IT eventů letos 
nekonala, se IT Regattu v omezeném re-
žimu, v nové lokalitě a s jednou význam-
nou novinkou přece jen podařilo uspo-
řádat.

Už 16. ročník tradičního setkání IT 
společností na moři přivítal pět týmů, 
které tvořily nejen firmy z oblasti ICT, 
ale i jejich obchodní partneři nebo spo-
lupracovníci. 

Stejně i letos byl každý tým doplněný 
zkušeným kapitánem, který předal účast-
níkům poznatky ze závodního jachtingu 
a naučil posádku loď ovládat. Závod se jel 
opět na lodích Bavaria 41S, což jsou velice 
komfortní plachetnice určené jak pro zá-
vodění, tak pro odpočinek, a jsou tedy vy-
bavené třemi prostornými kajutami, dvě-
ma koupelnami a salonkem s kuchyní. 
Všechny lodě flotily jsou stejné, a tak vý-
sledek závodu závisí pouze na sehranosti 
posádky a taktice kapitána, který je stejně 
jako loď posádce přiřazen losem. 

V pondělí večer se začaly týmy sjíždět 
do nové mariny Pirovac a na mole na ně 
čekala uvítací party. Úterý bylo určené 
jako tréninkový den, v rámci kterého se 
odjela i tréninková rozjížďka, a účastníci 
se přesunuli na ostrov Žut do restauran-
tu FESTA, kde byla připravená zahajova-
cí a narozeninová party.

Současně se na tomto místě připoji-
la IT Regatta k flotile 11 shodných lodí 
jedoucích závod Erste Premier Trophy 
a dva dny se utkávaly posádky ve spo-
lečném závodním poli, což zejména pro 
účastníky IT Regatty bylo velmi vzrušu-
jící zpestření.

V průběhu dalších tří dnů bylo v plá-
nu odjet šest závodních rozjížděk, a to 
tři okruhové a tři navigační. Povětr-
nostní podmínky byly skvělé a plnou 
porci rozjížděk umožnily odjet v mno-
ha typech směrů i síly větru. Split kur-
zů, kterými se plachtilo, byl díky větru 
vyvážený a mohli jsme sledovat líté sou-
boje na stoupačce i se spinakry na zad-
ní i boční vítr. 

Obzvláště poslední navigační roz-
jížďka v zesilujícím jugu až k síle větru 

30 uzlů byla určitě pro mnohé neopa-
kovatelným zážitkem.  

Poprvé v historii, a to zcela suve-
rénně, zvítězil tým DNS, který opano-
val čtyři ze šesti rozjížděk. Na druhé 
příčce se umístil tým Check Point In-
finity, sbírající putovní pohár v něko-
lika předchozích letech, a premiéro-
vé umístění na pódiu si odnesl i tým 
4RUM.

Příští 17. ročník projde IT Regatta  vý-
raznými změnami. Regata bude o den 
delší a její účastníci zavítají na jih ke 
Splitu do Kaštely na špičkové komfort-
ní lodě First 45 do zcela nových míst, 
a poznají tak  nové maríny a maleb-
né ostrův ky. Počet lodí na příští rok je 
omezen na deset týmů. Chcete-li být 
opět nebo poprvé u toho, rezervujte si 
již nyní termín 13.–17. 9. 2021. Více in-
formací na www.itregatta.cz. 
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CElkové výSlEdky
1. místo DNS

2. místo Check Point Infinity
3. místo 4RUM
4. místo Arrow
5. místo Check Point CloudGuard

vítězný tým dNS

Pravidelný účastník,  
tým Arrow, při jízdě  

na stoupačku

Tým Chek Point  
CloudGuard  
těsně před  
stahováním  
spinakru

IT RegaTTa 2021
  Každý zúčastněný tým bude zá-

vodit ve prospěch svého vybrané-
ho projektu spadajícího do oblasti 
charity nebo společenské odpověd-
nosti. Projekt si tým vybere předem 
sám nebo z nabídky, kterou mu po-
skytne pořadatel. Všechny projekty 
budou komunikovány v komunikač-
ních kanálech IT Regatty.
  Organizátor společně s generál-

ním partnerem regaty poskytne 
částku cca jeden milion korun, která 
bude po ukončení regaty rozdělena 
mezi projekty účastníků podle do-
saženého výsledku.
  Dalším faktorem pro dělení fi-

nančního příspěvku bude schop-
nost (nikoliv povinnost – není pod-
mínkou účasti na regatě) účastníka 
maximalizovat finanční prostřed-
ky pomocí fundraisingu a svých fa-
noušků – Challenge for a Cause.


