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IT Regatta 2019 –  
CIO Business World Cup
V roce 2005 se ve světě informačních technologií  
stalo několik významných událostí. Došlo například ke  
spuštění největšího serveru pro sdílení videosouborů –  
YouTube a uskutečnil se první ročník IT Regatty –  
CIO Business World Cupu. První a nejprestižnější byznys 
regaty v České republice. Její 15. ročník se uskutečnil 
v termínu 16.–20. září v chorvatském Biogradu.

SPOLEČNOST

Flotila lodí na startu  
při slabém větru
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Patnáctý ročník tradičního setkání 
IT společností na moři přivítal dvanáct 
týmů, které tvořily nejen fi rmy z oblasti 
ICT, ale i jejich obchodní partneři nebo 
spolupracovníci. 

„Na regatě jsme byli poprvé a moc 
jsme si ji užili. Nejen sportovně, ale 
i společensky. Je to vynikající platfor-
ma pro poznání nových lidí, navázá-
ní kontaktů a pro naši fi remní posádku 
to byl i zajímavý a příjemný teambuil-
ding. To je pro nás jako pro fi rmu, kte-
rá poskytuje vše od softwarových ře-
šení na míru přes ethica hacking až po 
pronájem IT expertů, velmi přínosné. 
Příští rok pojedeme znovu a už teď pra-
cujeme na tom, abychom se ze středu 
výsledkové listiny posunuli vzhůru,“ 
řekl nám své postřehy z první účasti 
Jiří Harcuba, delivery mana ger, Inte-
gra Czech Republic. 

Jubilejní ročník měl i charitativní 
podtext. Britská charitativní organizace 
Electrical Industry Charity si vybrala IT 
Regattu jako jeden z evropských even-
tů v rámci svého projektu Challenge for 
a Cause. Prostřednictvím účasti týmu 
EIC na IT Regattě byly vybírány fi nanč-
ní prostředky na výzvu The Caz Dickin-
son Appeal.

Stejně i letos byl každý tým dopl-
něn zkušeným kapitánem, který předal 
účastníkům poznatky ze závodního jach-
tingu a naučil posádku loď ovládat. Zá-
vod se jel na lodích Bavaria 41S, což jsou 
velice komfortní plachetnice určené jak 
pro závodění, tak pro odpočinek, a jsou 
tedy vybavené třemi prostornými ka-
jutami, dvěma koupelnami a salonkem 
s kuchyní. 

Všechny lodě fl otily jsou stejné, a tak 
výsledek závodu závisí pouze na sehra-

nosti posádky a taktice kapitána, který je 
stejně jako loď posádce přiřazen losem. 

V pondělí večer se začaly týmy sjíždět 
do mariny Kornati v Biogradu a na mole 
na ně čekala uvítací party. Úterý byl tré-
ninkovým dnem, v rámci kterého se od-
jela i tréninková rozjížďka a účastníci se 
přesunuli na ostrov Žut do restauran-
tu Festa, kde byla připravena zahajovací 
a narozeninová party.

V průběhu dalších tří dnů bylo v plánu 
odjet šest závodních rozjížděk, a to tři 
okruhové a tři navigační. Povětrnostní 
podmínky bohužel ale plnou porci roz-
jížděk neumožnily. Ve středu se odjela ve 
slabém větru jedna okruhová rozjížďka, 
ve které zvítězil tým ICZ kapitána Zden-
ka Jirkovce. Čtvrtek byl větrně nejvyve-
denější a odjely se tři rozjížďky, z nichž 
poslední navigační byla opravdu velmi 
jachtařská a posádky závodily do pozd-
ních odpoledních hodin ve větru sílícím 
až ke 30 uzlům. O vítězství se ve čtvrteč-
ních rozjížďkách podělily týmy ICZ, 
Vikingové a Check Point Infi nity.

Pátek, poslední závodní den, měl být 
pravým fi nále. Mezi prvními pěti lodě-
mi byl pouze rozdíl tří bodů. Silný seve-
rovýchodní vítr (bora) o síle 25–30 uzlů 
však již neumožnil z bezpečnostních dů-
vodů odjet žádnou rozjížďku. Po velkém 
boji zvítězil tým ICZ kapitána Zdenka 
Jirkovce před stříbrným týmem Physter 
kapitána Ondřeje Bobka a bronzovými 
Vikingy kapitána Tomáše Viky.

Příští rok čekají IT Regattu výraz-
né změny. Regata bude o jeden den delší 
a její účastníci zavítají na jih od Biogradu 
do zcela nových míst, a poznají tak zce-
la nové mariny a malebné ostrůvky a zá-
koutí střední Dalmácie. 
www.itregatta.cz.
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CELKOVÉ VÝSLEDKY
1. místo ICZ

2. místo Physter
3. místo Vikingové
4. místo Check Point Infinity
5. místo F5
6. místo Arrow ECS
7. místo Integra Czech Republic 
8. místo Suncad a labutě
9. místo Check Point Dome9

10. místo Check Point Cloud Guard
11. místo EIC Challenge for a Cause

12. místo 4RUM

Vítězný tým ICZ 
kapitána Zdenka Jirkovce

Tým charitativní 
organizace EIC 

na stoupačku

Závodní pole při jízdě 
na spinnaker

Nováček 
Integra 
Czech Republic 
při jízdě na zadní vítr


