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NAVIGARE RACE WEEK, Kroatien den 29/9-6/10 2012 
1-typs klass med 10 st Elan 350 One Design 

 
Efter att ha avslutat Salona Trophy går vi nu över till en annan spännande båt i performance-utförande. Konceptet från de 
tidigare åren är detsamma: att segla entyp, fort, i sensommarväder, att njuta av nya hamnar och maträtter tillsammans med 
nyfunna och gamla kappseglingsvänner. Vi vänder oss till entusiastiska och duktiga seglare från de skandinaviska länderna. 
Tävlingsledare är en rutinerad och uppskattad  internationell domare från Kroatien, en representant från Navigare samt en 
båttekniker. 
 
Vi kappseglar i 4-5 dagar med distansbana varvat med kryss/läns, allt beroende på vädret, totalt ca 8-10 seglingar. 

Seglingsområdet: hemmahamnen för denna flotta är Biograd, i Marina Kornati. Det gör att vi rör  oss i ett 
något nordligare område än tidigare. Marina Zut, Mali Iz, Veli Rat, Sali samt en ”svaj-vik” är preliminära 
dagsetappmål. 

 
Priser Utlottningspris bland alla deltagare: 1) värdecheck hos Navigare  på 5000 kr  2) fri båthyra 36-38 fotare 

i Grekland eller Kroatien i april, maj eller oktober ur Navigares flotta 2012 3) Pokal till totalsegraren, 
sponsorspriser mm.  

 Alla deltagare är berättigade till 15% rabatt på båthyra av en Navigarebåt  under 2013  
 

  
Navigare Elan Trophy Elan 350  6 betalande kr 5800:-/p   

    5 betalande kr 6550:-/p  
  

I priset ingår   båthyra inklusive genaker och Race Package, komplett tävlingsarrangemang inkl. comittee boat, slutstädning, 
välkomst- och avslutningsmiddag samt kroatisk turistskatt 

I priset ingår ej Flygresan och transfer.  Navigare samordnar resa och transfer efter ankomst- och hemresetiderna.  
 Hamnavgifter, förbrukad diesel, mat ombord och tillkommande middagar. 
Flygalt. Scandjet flyger Landvetter, Luleå och Örebro-Zadar; Ryanair flyger Skavsta-Zadar, Norwegian och SAS 

flyger Arlanda, Oslo – Split 
Preliminär seglingsprogram:  
Lördag  resdag, vi ligger kvar i Marina Kornati för incheckning och  mingel. 
Söndag Fri segling till Marina Zut. Gemensam välkomstmiddag med Race-info på kvällen 
Måndag Kryss/länsbana + distans till Mali Iz resp. Veli Rat, Sali, Zut 
till   
Torsdag    
Fredag Reservdag alt. fri segling till hemmahamnen Biograd, prisutdelning och avslutningsfest till middagen. 
 Lördag Hemresa  

 
Kontakta oss för anmälan nu! 
Välkomna ! hälsar 
Christer Ericsson 

6:e året! 
Nu seglar vi 10 st    

Elan 350


