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Benvolguts amics patinaires; 

De nou els propers dies 6, 8 ¡ 9 de Desembre 

celebrem la dotzena edició de la Guido Depoorter 

Cup. 1 és un honor organitzar simultniament la 

International adipav Cup. 

Agraim a I'ADIPAV, de la má de la presidenta Anna 

Pujol, que ens hagi confiat l'organitzaciá d'una de les 

regates més importants de la classe. Esperem poder 

comptar amb una ámplia representació de la flota 

patinaire i gaudir del mar i el vent de la Costa Brava. 

Des del Club Vela Sant Antoni posem la mateixa illusió 

que si fos la primera regata important que organitzem 

peró amb l'experiéncia de 46 anys de bagatge del club. 

Es un honor afegir a la ¡lista l'organització de 

¡International Adipav Cup. 

Aquest any és especial per nosaltres, ja que I'ADIPAV 

ens va concedir al Club una placa en reconeixement a 

l'esportivitat i promoció del patí catal, l'essencial 

respecte al reglament de regates, la modélica filosofia 

en la navegació i la rellevant formació de noves 

promocions. Volem agrair aquest reconeixement amb 

l'organització d'una gran regata, esperant que el vent 

ens acompanyi en els 3 dies previstos de les proves. 

Una forta abraçada i fins aviat, que la cita s'acosta. 

Daniel Juscafresa 
President del Club Vela Sant Antoni. 
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International ADIPAV 

1 NSCRI PCIONS 

El termini d'inscripció finalitzará el día 06 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 60€, s'inclou la 

coilaboració amb a la Marató de TV3 ¡ els 3 dinars. 

Fis dinars per als acompanyants tindran un cost de 

13€ per als adults ¡ 10€ per als nens. 

Les ¡nscripcions seran complimentades 

necessriament en el formulan que trobareu al 

web del Club: http://www.cvsantantoni.com  

¡ hauran d'enviar-se a l'adreça electrónica: 

cvsantoni@gmail.com  

El Comité Organitzador exigirá la presentació deis 

documents que justifiquin les dades del formulan 

d'inscripció. 

PROGRAMA 

Dia 06 / 12 / 18 des de les 10:001n fins a les 

12:00h, registre de participants i entrega 

i n st ru cc ¡ o n s. 

A partir de les 11:00h, eis participants a la prova 

de freestyle estaran a disposició del Jurat. 

A les 12:301n senyal d'atenció de la primera 

prova de tniangle. 

Dia 08 / 12 / 18 a les 11:00h, inici 

segona prova de la competició de freestyle. 

A les 12:00 h senyal d'atenció de la 

segona prova de triangie. 

Dia 09 / 12 / 18 a les 11:00h, final de la 

competició de freestyle. 

A les 12:00 h senyal d'atenció de la 

tercera prova de triangle. 

Dia 09 / 12 / 18, 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 

'Hotel Aubí situat molt a prop 

del nostre Club (300 m). 

ALLOTJAM ENT 

Us proposem: 

Park Hotel San Jorge Piatja d'Aro 

Carretera de Palamós, s/n. 

17252 Sant Antoni de Calonge 

Tel.: +34972652311 

www.parkhoteisanjorge.com  

e-mail  

recepcion@parkhoteisanjorge.com  

70€ l'habitació amb esmorzar i IVA inclós. 

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

participants a la regata perqué s'apliqui 

aquesta tarifa. 

Aquest any, Fiord proposa: 


