
Cóm arribar:  

Autopista A-7 nord, Sortida 9 → 

Carretera C-35 → Carretera C-65 → 

Carretera C-31 Sortida Palamós 

Club Vela Sant Antoni 

Platja d’Es Monestri 
Sant Antoni de Calonge 

http://www.cvsantantoni.com 

e-mail: cvsantoni@gmail.com 

 

Benvolguts amics i amiges: 

 

Com ja sabeu, els pròxims dies 12 i 13 de desembre, 

celebrarem la International Guido Depoorter Cup de 

Patí a Vela, a la Badia de Sant Antoni.  

Esperem que hi hagi molts patinaires de tota Europa, 
que s’animin a navegar amb nosaltres per la Badia. 

Després de l’èxit de les anteriors edicions que hem 

celebrat els darrers anys al nostre Club, esperem 

que aquesta regata tingi una gran aceptació entre la 

comunitat patinaire.  

És per tant una gran satisfacció convidar-vos a parti-

cipar en aquesta regata, que serà al mateix temps 

una gran festa, de la que segur que disfrutarem tots. 

Tindrem sorpreses, regals per tots i molt bon am-

bient. Esperant poder saludar-vos personalment du-
rant aquest event, rebeu una cordial salutació.  

 

Jordi Pascual 

President del Club Vela Sant Antoni  

Aquest any FYORD ens proposa:  



ALLOTJAMENT 
 
 
 
Us proposem: 

Park Hotel San Jorge Platja d’Aro 

Carretera de Palamós, s/n. 

17252 Sant Antoni de Calonge 

Tel.: +34972652311 

www.hoteles-silken.com 

e-mail: hotelsanjorge@hoteles-silken.com 

 

70 € l’habitació amb esmorzar i IVA inclós. 

 

En fer la reserva, us heu d’identificar com a 

participants a la regata perquè s’apliqui 

aquesta tarifa. 

PROGRAMA 
 
 
 
Dia 12 / 12 / 15 des de les 10:00 h fins a les 
11:00 h, registre de participants i entrega 
d’instruccions. A partir de les 11:00 h els partici-
pants a la prova de freestyle estaran a disposi-
ció del Jurat. A les 12:30 h senyal d’atenció de 
la primera prova de triangle.  

 

Dia 13 / 12 / 15 a les 11:00 h, final de la compe-
tició de freestyle. A les 12:00 h senyal d’atenció 
de la segona prova de triangle.  

 

Dia 13 / 12 / 15, després de dinar, entrega de 
trofeus.  

 

L’últim dia de regata no es donaran senyals de 
sortida a partir de les 15:00 h 

 

Després de les proves podrem disfrutar tots 
junts d’un dinar de germanor al saló de l’Hotel 
Aubí situat molt a prop del nostre Club (300 m). 

 

El programa el podeu trobar al web del Club 

INSCRIPCIONS 
 
 
 
 
� El termini d’inscripció finalitzarà el día 

12 de desembre a les 12:00 hores. El 
Comité Organitzador es reserva el dret 
d’admetre inscripcions que es rebin 
després d’aquesta data.  

 
 
� El preu de la inscripció és de 30 € que 

seran destinats a la Marató de TV3. 
 
 
� Els dinars per als acompanyants tin-

dran un cost de 12 € per als adults i 10 
€ per als nens.  

 
 
� Les inscripcions seran complimenta-

des necessàriament en el formulari 
que trobareu al web del Club (http://
www.cvsantantoni.com) i hauran 
d’enviar-se a l’adreça electrònica: 

          cvsantoni@gmail.com 
 
 
� El Comité Organitzador exigirà la pre-

sentació dels documents que justifi-
quin les dades del formulari 
d’inscripció. 


