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Presentació 

 

50 anys !!  

 

Aquest any per nosaltres és molt especial. Fem 50 anys !! 

I creiem que la millor manera de poder-ho celebrar amb tota la flota patinaire és 

organitzant la 20a Copa d’Europa conjuntament amb la 15a edició de la Guido Depoorter 

Cup.  

La Badia de Calonge i Sant Antoni és un paradís per la pràctica de la vela, anualment s’hi 

celebren dues regates conegudes mundialment, la Christmas Race i la International 

Palamós Optimist Trophy. 

 

Al llarg dels 50 anys de la nostra història, les veles de patí han passat a formar part de la 

imatge habitual de la badia. 

 

Des del Club Vela Sant Antoni, amb la inestimable ajuda de l’Ajuntament de Calonge-

Sant Antoni, ja fa mesos que estem bolcats en l’organització i esperem no defraudar-

vos. Estem dimensionant els recursos necessaris per tal de garantir una excel·lent 

organització a mar i a terra. Esperem una gran assistència de tota la flota patinaire 

d’arreu i que pugueu gaudir del mar i el vent de la Costa Brava. Tots hi tindreu cabuda. 

 

Som un Club petit, però aquest cop la farem molt grossa!! 

 

Us hi esperem a tots. Una forta abraçada i fins aviat, que la cita la tenim a tocar. 

 

 

Daniel Juscafresa 

President del Club Vela Sant Antoni. 

 

Dates  

Convoquem la 20a edició de la Copa d’Europa de Patí a Vela sènior juntament amb la 

15a edició de la International Guido Depoorter Cup pels dies 29, 30 i 31 d’octubre i 1 de 

novembre del 2022.  



 

 

Inscripcions 

Les inscripcions s’han de fer necessàriament a través del següent l’enllaç:  

https://cvsantantoni.playoffinformatica.com/activitat/111/2OTH-EUROPEAN-CUP-

15TH-GUIDO-DEPOORTER/  

Els preus que hem establert són els següents:  

Fins al 15 d’octubre, 70€   

Entre el 16 i el 29 d’octubre, 95€  

Els àpats de després de les proves tenen un cost total de 52€ pels quatre dies.  

Les inscripcions s’hauran de confirmar a l’Oficina de Regates abans de l’inici de la 

competició, aportant els documents necessaris.  

Aquest any, amb la inscripció es farà entrega d’una samarreta tècnica commemorativa 

del 50è aniversari del Club.  

Recordeu que, com sempre, som una regata solidària que col·labora amb La Marató de 

TV3. 

 

Allotjament 

L’Hotel oficial de la competició és l’Hotel Rosamar  https://rosamar.com/es/  situat al 

passeig de Sant Antoni, que ofereix paquets d’estada per a tots els dies de la competició.  

 

CLUB DE VELA SANT ANTONI DE CALONGE  29/10/2022 AL 01/11/2022 

HABITACION DOBLE BASICA 
AD MP 

279 € 326,70 € 

HABITACION TRIPLE BASICA 
AD MP 

395,33 € 475,88 € 

          

HABITACION DOBLE VISTA PISCINA-
SOLARIUM 

AD MP 

265,20 € 342,90 € 

HABITACION TRIPLE VISTA PISCINA-
SOLARIUM 

AD MP 

382,41 € 498,96 € 

          

HABITACION DOBLE VISTA MAR 
AD MP 

336 € 413,70 € 

HABITACION TRIPLE VISTA MAR  
AD MP 

482,45 € 599 € 

 

https://cvsantantoni.playoffinformatica.com/activitat/111/2OTH-EUROPEAN-CUP-15TH-GUIDO-DEPOORTER/
https://cvsantantoni.playoffinformatica.com/activitat/111/2OTH-EUROPEAN-CUP-15TH-GUIDO-DEPOORTER/
https://rosamar.com/es/


 

 

Podeu fer les reserves enviant missatge de correu electrònic a l’adreça de l’hotel: 

hotel@rosamar.com fent constar a la referència de reserves: European Cup.  

L’hotel, que a més serà el restaurant en el que farem els àpats de després de les regates 

i les entregues de premis, està situat al costat de l’escar/varador i a menys de 5 minuts 

caminant del pavelló on estaran situats els vestidors.  

 

Localització hotel Rosamar:  

https://maps.google.com/maps/search/Hotel%20Rosamar/@41.846187591552734,3.

104083776473999,17z?hl=es  

 

Proves 

Estan previstes dues proves de per dia de competició.  

Els resultats de les primeres quatre regates disputades constituiran la classificació de la 

15a edició de la International Guido Depoorter Cup i el resultat del conjunt de regates 

fetes al llarg dels quatre dies de competició constituirà la classificació de la 20a Copa 

d’Europa de Patí a Vela sènior, amb premis diferenciats per a ambdues competicions.  

Com ja és tradicional, també es disputarà la competició de Freestyle .  

 

Localització i espais  

Tal com ha passat en gairebé totes les regates importants que s’han celebrat aquest any, 

esperem una gran participació, pel que hem acordat amb l’Ajuntament de Calonge-Sant 

Antoni l’ús durant els dies de la competició del Pavelló d’esports com a vestidors i hi 

haurà habilitada al costat una zona d’aparcament tant per als cotxes com per als remolcs 

que hauran de quedar aquí un cop descarregat el patí a l’escar/varador.  

Pavello/Vestidors  

https://maps.google.com/maps?q=41.84954071044922%2C3.1045327186584473&z=

17&hl=es  

Escar/Varador 

https://maps.google.com/maps?q=41.84701156616211%2C3.1067230701446533&z=

17&hl=es  

Parking cotxes i remolcs 

https://maps.google.com/maps?q=41.849769592285156%2C3.10400652885437&z=1

7&hl=es  
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Grup de WhatsApp informatiu  

Hem creat un grup de WhatsApp específic de la competició en el que l’organització anirà 

publicant tota la informació rellevant que es vagi produint. Us hi podeu unir a través del 

següent codi qR.  

 

 

  

https://chat.whatsapp.com/LDOYKmYP2F02CzMkkqpsaV 

 

 

Vestidors 
Parking cotxes i remolcs 

Hotel oficial i 

Restaurant àpats 

Escar/Varador 

https://chat.whatsapp.com/LDOYKmYP2F02CzMkkqpsaV

