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Novinky
Do Flying Phantom Extreme Sailing Series je k dnešnímu dni přihlášeno 9 týmů ze 6 

zemí světa (CZE, USA, FRA, SUI, GER, GBR). Nechybí pochopitelně ani loňská vítězná 
posádka SOLIDAIRES EN PELOTON - T. Vauchel Camus a B. Lamotte z Francie. 
Konkurence bude obrovská a tým MASTERLAN se snaží o maximální přípravu.

Flying Phantom - Extreme Sailing Series

Pokud máte zájem přijet podpořit tým CZE 78 - MASTERLAN na některý ze závodů 
Flying Phantom Extreme Sailing Series, pak nás neváhejte kontaktovat. V příloze 
naleznete podrobné informace o možném nákupu VIP balíčku od pořadatele série. Hosté 
budou mít možnost vstupu do VIP zóny, kde proběhnou tiskové konference, bezpečnostní 
a týmové mítinky. Budou tak mít jedinečnou možnost potkat ty nejlepší jachtaře světa. V 
zázemí pak bude samozřejmě také občerstvení, hudba, doprovodný program a odborné 
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komentáře k dění na vodě. To bude možné sledovat z VIP terasy. Lodě budou doslova na 
dosah. Tak neváhejte objednat VIP balíček a přijeďte podpořit náš tým do dějiště závodů. 
Nebo přijeďte jen tak a sledujte dění na vodě společně s dalšími desítkami tisíc lidí ze 
břehu.

2017 Flying Phantom - Extreme Sailing Series:

• La Baule, Francie 18.-21. května (úvodní závod)
• Madeira, Portugalsko 29. června - 2. července
• Evropa 20.-23. července
• Hamburg, Německo 10.-13. srpna
• Cardiff, Velká Británie 25.-28. srpna

Zde je starší promo video ze zázemí Extreme Sailing Series. Na záběrech jsou ještě 
lodě eXreme 40. Současné GC32 jsou mnohem modernější a hlavně létají na foilech.

Promo video Extreme Clubu: 
https://youtu.be/G_ZB_dPV6lc?list=PLSJ2K2fHMXkwgplTKEjusF11e1fo2pgtk

Text: Alan Kučera - Team PR - MASTERLAN
Foto: Martina Barnetová

VIP balíček Silver €300 Gold €600 Platinum €850

Plný přístup do Extreme Clubu x x x

VIP vyhlídková terasa s živým komentářem regaty x x x

Brífink kormidelníků a rozhovory x x x

Plný přístup ke kvalitnímu cateringu x x x

Otevřený bar po celý den x x x

Projížďky na člunu během odpoledních závodů x x x

Jízda na palubě GC32 během dopoledního tréninku x

Jízda na palubě GC32 během odpoledních rozjížděk x
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Hlavní partneři 

MASTERLAN - DISCOMP - KWS - NUTREND 
RODOP - EDOX 

Partneři 
MAGIC MARINE - M.A.T. Group - STAVMONTA - CK FISCHER - BLUE LION -  

PLZEŇSKÝ KRAJ -  UBM Bohemia - VODÁRNA PLZEŇ 

Dodavatelé 
Yacht Sport Starý - Led Lenser - Leatherman - OneYacht - AdventureMenu - Kemp Jestřábí I - 

Loděnice Lipno - Ski & Bike Špičák 

Mediální partner - iRegata.cz 
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