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De nou i després d’un llarg període molt incert on la 
Covid-19 ens ha posat en una situació límit a nivell 
global a tota la societat, els propers dies 11 i 12 de 
desembre els pa�naires ens podrem tornar a retrobar 
en l’úl�ma cita del calendari anual de regates celebrant 
la catorzena  edició de la Interna�onal Guido Depoorter 
Cup. 

Esperem poder comptar amb una àmplia representació 
de la flota pa�naire i poder gaudir del mar i el vent de la 
Costa Brava.

A les portes de la Celebració del 50 aniversari del Club, 
prevista per l’any vinent, estem preparant aquesta 
edició de la Guido Depoorter Cup  amb la mateixa  
il·lusió de sempre i aquest any amb l’esperat retorn de la 
normalitat. 

Després de l’èxit de les anteriors edicions, esperem que 
aquesta regata �ngui una gran acceptació entre els 
pa�naires. 

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

Daniel Juscafresa
President del Club Vela Sant Antoni

Com arribar?Benvolguts amics 
pa�naires;

 Sant Antoni de Calonge
December 11th & 12th

2021



Fins al dia 9 de desembre el procés d’inscripció avança-
da romandrà obert a través de la web el CVSA, el preu 
serà de 50€. A par�r del dia 10 de desembre les inscrip-
cions podran fer-se tant al local del Club com a través de 
l’aplicació. En ambdós casos el preu serà de  60€.

Com sempre, el preu de la inscripció inclou la
col·laboració amb la Marató de TV3 i els 2 dinars.
    
El termini d'inscripció finalitzarà el dia 11 de
desembre a les 12:00 hores. El Comitè
Organitzador es reserva el dret d'admetre
inscripcions que es rebin després d'aquesta data.

Les inscripcions solidàries, que inclouen la par�cipació 
en la Marató de TV3 �ndran un preu de 30€. Els dinars 
per als acompanyants �ndran un cost de 15€ per als 
adults i de 10€ per als nens.

El Comitè Organitzador exigirà la presentació dels
documents que jus�fiquin les dades del formulari
d'inscripció. 

Inscripcions Programa

Dia 11 de 10:00h a 12:00h, registre de par�cipants i entrega 
d’instruccions.

A par�r de les 11:30h, els par�cipants a la prova
de freestyle estaran a disposició del Jurat. knijnjnjnjnjnjnjnjnjnjn

A les 13:00h senyal d'atenció de la primera
prova de �angle.

Dia 12 a les 11:00h segona prova de freestyle. 

A les 12:00h, senyal d’atenció de la segona prova de trian-
gle. 

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 restaurant Mar Verd de Palamós, situat molt 
a prop del nostre Club (50 m).

Allotjament

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
reserves@parkhoteisanjorge.com

80€ l'habitació amb esmorzar.
En fer la reserva, us heu d'iden�ficar com a

par�cipants a la regata perqué s'apliqui
aquesta tarifa, disponible fins el 26 de novembre. 

Aquest any,
Fyord proposa


