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Кубок на честь Вадима Петровича Гетьмана - видатного фінансиста та політика, за 16 років став 
однією з найпрестижніших нагород у вітрильництві. Змагання, які супроводжувалися запеклою 
конкурентною боротьбою із драматичними подіями на дистанції. Ця унікальна подія стартувала у 
2000 році на Київському водосховищі на честь Вадима Гетьмана - видатного фінансиста та політика 
України.

Цього року відбудеться Перша міжнародна регата в Україні. Кубок Гетьмана має рівень другого грейду 
Міжнародної Вітрильної Федерації, який дає можливість учасникам набирати очки у світовому 
рейтингу для отримання звання чемпіону світу. Ампаєр міжнародний суддя Кубка Америки Neven 
Baran. Дуельні гонки будуть проходити на однакових яхтах Platu 25. Найкращі спортсмени з семи країн 
будуть боротися за право володіння Кубком та можливість отримання очок у світовому рейтингу.

Вперше цей неймовірний спектакль приходить до Оболоні - старовинної та в той же час молодої 
частини міста Києва.

Вперше зірки світового яхтингу будуть вести свої команди до завоювання Кубку Гетьмана. Ніколи 
раніше в Україні така захоплююча вітрильна подія не була так доступна для глядачів на відстані 
кількох десятків метрів від історичної Оболонської набережної.

Спостерігайте за розвитком драми з коментарями найкращих українських спортсменів як тільки 
розпочнеться ранковий бриз та Кубок Гетьмана прийде до старовинного Києва.

КУБОК ГЕТЬМАНА ТЕПЕР НА ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ

КИЇВ, ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА

9 КРАЩИХ СВІТОВИХ КОМАНД - 

ПРЕТЕНДЕНТИ НА КУБОК

СПОСТЕРІГАЙТЕ ЗА РОЗВИТКОМ ДРАМИ З
ЧУДОВОЇ ТЕРАСИ ГОЛЬФ ЦЕНТРУ
Чудовий вид на Оболонську затоку, де будуть розвиватися події перегонів, 
обслуговування світового рівня є відмінними рисами VIP зони Кубка Гетьмана 
на протязі трьох днів, коли буде проходити Кубок Гетьмана на травневі свята.

Розкішна тераса та приміщення Гольф центру створюють найкращу атмо-
сферу для бізнес комунікацій та партнерства. Яхти будуть знаходитися у 
прямій видимості з тераси. Коментарі зможуть дати можливість зрозуміти 
майстерні маневри учасників перегонів та відчути атмосферу гонки.

Буде можливість побачити з близької відстані яхтсменів - світових зірок.

Придбайте квитки до VIP зони для колег, партнерів та клієнтів.

ЗОНА
ПЕРЕГОНІВ

VIP
ЗОНА

МІСТЕЧКО
КУБКА 

ГЕТЬМАНА 

ЧОМУ ВИБИРАТИ VIP ЗОНУ?
•  Гостинність світового класу  

•  Чудовий обзор зони перегонів

•  Живі коментарі

•  Екрани з показом гонок

•  Зустрічі із зірками матч рейсу

•  Спілкування з друзями та колегами

•  VІP обслуговування під час перегляду перегонів
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6

ТРАВНЯ

П’ятниця – Підготовчий день

•  Прибуття команд

•  Вихід на воду команд

9

ТРАВНЯ

Супер понеділок

•  Вихід команд на воду

•  Фінальні перегони

•  Прес конференція з командами

•  Нагородження та урочисте закриття змагань

•  Святкування Дня Європи

7

ТРАВНЯ

Субота – Перегоновий День

•  Урочисте відкриття змагань

•  Перегони раунд робін - кожен з кожним

•  Прес конференція з командами

8

ТРАВНЯ

Неділя – Перегоновий День

•  Вихід команд на воду

•  Перегони. Продовження раунд робінів

•  Перегони на радіокерованих яхтах

•  Показ мод

•  Прес конференція з спортсменами

* Можливі зміни у розкладі

ПЛАН ПОДІЇ *

Субота
7 травня

1200 грн.

Неділя
8 травня

Понеділок
9 травня

1300 грн. 1500 грн.

Триденний пакет 3500 грн.

Пакети надаються відповідно до наявності
Умови та правила додаються окремо

ОФІЦІЙНІ ПАКЕТИ ГОСТИННОСТІ
Якщо Ви хотіли би побачити цю видовищну подію на розкішній 
терасі у престижному місці, тоді офіційні пакети гостинності 
саме для Вас.

ГОЛЬФ ЦЕНТР
Спеціально призначене місце для корпоративних клієнтів та 
приватних осіб. Пакети включають:

•  Доступ до VIP зони з терасою на протязі дня
•  Сидячі місця для відпочинку
•  Чудовий огляд видовищних перегонів з тераси
•  Ранкова кава та канапки
•  Коктейль-бар
•  Обслуговування хостес та бар
•  Обід - шведський стіл
•  Чай та канапки
•  Живі коментарі
•  Відвідування містечка Hetman Cup на набережній з розвагами 
для дорослих та дітей, майстер-класами, виступами артистів та 
маркетом українських виробників

ДОПОВНЕННЯ ДО ПАКЕТІВ
•  Знайомство з командами
•  Семінар Networking workshop Кубка Гетьмана

КВИТКИ
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РОЗКЛАД*

*Розклад може змінюватися

10.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.00

18.00

Шведський стіл Чай та канапки

Відкриття VIPзони
Ранкова кава та канапки

Вболівай за Україну

Закриття VIP зони 

Відчуйте атмосферу перегонів Кубка Гетьмана, зустрічайте перегонців, вболівайте за команди та відчуйте 
гостинність на найкращій оглядовій терасі Києва
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Замовлення квитків до VIP зони

www.hetman-cup.org
+380 44 5369665

Кубок Гетьмана - найкраще місце для неформальних комунікацій та бізнес партнерства


