Benvolguts navegants,
companys i amics d’en Guido;

Com arribar?

Els propers 14 i 15 de Desembre celebrem la tretzena
edició de la Interna�onal Guido Depoorter Cup.
Aquesta edició serà inevitablement diferent a totes les
passades i futures, ja que en Guido ens va deixar el
passat 24 de Setembre.
A part de les 2 regates habituals i el freestyle, des de la
junta i amb la col·laboració de tota la família Depoorter
hem treballat molt i molt dur per poder fer-li el comiat
que es mereix.
Conver�rem el Dissabte 14 de Desembre en un dia ple
d’ac�vitats en record del nostre es�mat Guido. El millor
homenatge que li podem fer a mar és omplir la badia de
pa�ns, quantes més veles millor.
A terra, al vespre, gràcies a l’incansable Jordi Maré de
CMDSPORT assis�rem a la presentació del llibre “El
legado de Guido Depoorter”.
Tot seguit farem un sopar on podrem recordar a en
Guido amb fotos i vídeos, i tothom que l’hagi conegut
podrà explicar les seves vivències i anècdotes.
Desitgem que sigui un comiat massiu, transversal i obert
a tothom, vingui d’on vingui.
Volem fer d’aquest cap de setmana d’homenatge, una
gran festa del pa� català pel millor ambaixador i missioner del pa�: GUIDO DEPOORTER.
Daniel Juscafresa
President del Club Vela Sant Antoni
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Allotjament

Inscripcions
El termini d'inscripció ﬁnalitzará el día 14 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 50€, s'inclou la
col·laboració amb a la Marató de TV3 ¡ els 2 dinars.
Les inscripcions solidàries, que inclouen la par�cipació a
la Marató de TV3 �ndran un preu de 30€. Els dinars per
als acompanyants �ndran un cost de 13€ per als adults i
de 10€ per als nens.
Les inscripcions seran complimentades necessàriament
en el formulari que trobareu al web del Club:
h�p://www.cvsantantoni.com i hauran d'enviar-se a
l'adreça electrónica: cvsantoni@gmail.com
El Comité Organitzador exigirá la presentació dels
documents que jus�ﬁquin les dades del formulari
d'inscripció.

Programa
Dia 14 de 10:00h a 12:00h, registre de par�cipants i entrega
d’instruccions.
A par�r de les 11:00h, els par�cipants a la prova
de freestyle estaran a disposició del Jurat.
A les 12:30h senyal d'atenció de la primera
prova de �angle.
A les 19:00h, missa per en Guido a l’Església Santa Maria de
Palamós (C. Ave Maria, 2).

A les 20:30h, a la sala d’actes del Castell de Calonge (a la 1ª
planta), presentació del nou llibre “El Legado de Guido Depoorter”.
A les 21:30h, al Castell de Calonge, sopar informal on tothom
podrà explicar les seves vivències i anèctodes amb en Guido,
acompanyat de vídeos i fotograﬁes. El preu del sopar serà de
30€.
Durant el sopar es farà la presentació dels trofeus de la International Guido Depoorter Cup dissenyats per l’escultora ﬁgura�va
Marta Moreu (h�ps://www.martamoreu.com).

Us proposem
Park Hotel San Jorge Platja d'Aro
Carretera de Palamós, s/n.
17252 Sant Antoni de Calonge
Tel: +34972652311
www.parkhoteisanjorge.com
e-mail
recepcion@parkhoteisanjorge.com

L’aforament màxim del sopar serà de 100 persones, limitat en
funció de l’ordre de reserva. El dia límit d’inscripció serà el 10 de
desembre.

80€ l'habitació amb esmorzar i IVA inclós.
En fer la reserva, us heu d'iden�ﬁcar com a
par�cipants a la regata perqué s'apliqui
aquesta tarifa.

Les reserves seran on line a l’adreça:
h�ps://www.supersaas.es/schedule/cvsa/sopar
El pagament es podrà fer per transferència a la compte ES15
0081 7020 2100 0166 1076 o en efec�u o targeta de crèdit el dia
del sopar.

Aquest any,
Fyord proposa

Dia 15 a les 10:15h, úl�m comiat d’en guido a mar. Acte que
es podrà veure des de la platja, davant del club.
A les 11:00h segona prova de freestyle. A les 12:00h, senyal
d’atenció de la segona prova de triangle. Al anar cap al camp
de regates, tots els rega�stes farem l’úl�m comiat a en
guido llançant ﬂors al mar.
L'úl�m dia de regata no es donaran senyals de sor�da a
par�r de les 15:00h. 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).

