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HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI



TŘI SESTRY SAILING TEAM i v roce 2011 prokázal, že jde 
v současnosti o nejlepší český jachtařský tým v (inshore a 
offshore) námořním jachtingu, a potvrdil  stabilní postavení ve 
světové jachtařské špičce, což dokazují tyto výsledky: 
 

· MS ORCi na Cresu 12. místo ve své kategorii 
· 13. místo celkově ORCi na mistrovství Itálie 
· 1. místo na mezinárodním mistrovství Řecka 
· 6. místo ve skupině a 10. místo celkově ORC na prestižním  

ROLEX MIDDLE SEA RACE 
· A mnoho dalších – viz následující strany 

 
Tým závodí na vlastní jachtě Beneteau First 40,7  se špičkovým 
vybavením v čele s nejlepšími českými jachtaři Davidem 
Křížkem a Milanem Hájkem. 
 

 
 

Můžeme s hrdostí říci, že tohoto postavení bychom nedosáhli bez pomoci 
našich partnerů, 
 

 
 

 
 
 

 
které jsme zároveň důstojně propagovali doma i ve světě. Souhrn 

výsledků a propagace našich partnerů naleznete v tomto dokumentu. 
 
Šlo zejména o tyto způsoby propagace: 

 
· Loga hlavních partnerů na hlavní plachtě 

· Loga všech partnerů na trupu lodi 
· Loga všech partnerů na vlajkách na předním stěhu 

· Loga parnerů na novém karbonovém ráhně 
· Loga partnerů na doprovodném vozidle týmu 
· Propagace na domovském webu www.trisestrysailing.cz včetně log a 

přímých prolinků na partnery, přímý prolink z webu www.trisestry.cz 
(2000 orig.návštěv denně) 

· Články, anonce a fotografie na pořadatelských webech 
· Články a foto v odborném a denním tisku (Yacht, Yachting Revue, 

MF Dnes, Men´s Sport a mnoho dalších) 

· Prezentace partnerů na tiskových zprávách týmu pro VIP + média 
(1200 adres) 

HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI



Tři sestry Sailing Team se v roce 2011
zúčastnila  následujících námořních
závodů – regat:

* 24. 8. – 28. 8. 2011 Mistrovství Itálie Terst

   13. místo celkově a 3. místo ORCi

* 20. 9. – 24. 9. 2011 Mezinárodní mistrovství Chorvatska ORCi - Pula

   7. místo  

* 22. 10. – 27. 10. 2011 Rolex Middle Sea Race, Malta

   6. místo ve skupině
  10. místo celkově

* 18. 06. – 25. 06. 2011 Mistrovství světa v jachtingu
   Chorvatsko - ostrov Cres

   12. místo celkově
 
* 6. 08. – 12. 08. 2011 Mistrovství Řecka
   na ostrově Skopelos

   1. místo celkově

www.trisestrysailing.cz



18.6. - 25.6.2011 Mistrovství světa v jachtingu
Chortvatsko, ostrov Cres



6.08. - 12.08. 2011 Mistrovství Řecka - ostrov Skopelos



24. 08. – 28. 08. 2011 Mistrovství Itálie, Terst



20. 09. – 24. 09. 2011 Mezinárodní mistrovství
Chorvatska ORCI, Pula



22. 10. – 27. 10. 2011 Rolex Middle Sea Race, Malta



www.trisestrysailing.cz
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