
EQUIP DE 
COMPETICIÓ 
D’OPTIMIST

Club Marítim Altafulla



La classe 
OPTIMIST

• L’Optimist és una embarcació d’un sol tripulant 
dissenyada per navegants d’entre 8 i 15 anys.

• És la classe infantil de vela lleugera per excel·lència. 
És l’embarcació “base” per aprendre i formar-te com 
a regatista.



Filosofia esportiva del Club 

• Garantir una activitat esportiva de lleure saludable i segura. 

• Fomentar l’esport de la vela com una pràctica esportiva de competició, basada en valors com el 

respecte, l’esforç, la constància i la convivència en un medi natural i lliure com és el mar.

• Formar tècnicament cadascun dels esportistes de l’equip i treballar per a la seva progressió, 

adaptada als seus objectius i a les seves motivacions. 

• Crear ambient de grup amb identitat pròpia.



Competició

Les regates són una oportunitat per coincidir amb flotes d’altres 
clubs, compartir experiències i millorar com a regatista.

• La flota catalana està dividida en 3 divisions:

• Grup 1: (6 regates repartides per tota la costa) 
Possibilitat de classificar per la Selecció Catalana per 
anar a la Copa i al Campionat d’Espanya.

• Grup 2: (6 regates repartides per tota la costa).
• Grup 3: (4 regates repartides per la Zona Sud).

• Per més informació sobre la guia esportiva de la classe anar a 
www.vela.cat 



Dies d’entrenament
La temporada és durant hivern, tardor i primavera. 

Comença al setembre amb l’inici de curs i 
acaba al juny.

Durant el primer any, el calendari està dissenyat per 
navegar 2 caps de setmana al mes , més el de regata.

Els entrenaments es surt al mar des
del port.

Duració de temporada Dies Horari entrenament
10 mesos.
De setembre – juny.

2 caps de setmana al mes. Inici: 10:00 a.m.
Final: aprox. 16:00 p.m.



Cessió de 
l’embarcació
• El club Marítim Altafulla es compromet a el 

lloguer d’una embarcació pel transcurs de la 
primera temporada completa. 

(Aquest servei serà exclusiu per 
els navegants de primer any Grup 3).



Equip tècnic

• Contem amb 2 entrenadors ex regatistes del nostre club, coneixedors dels valors de la casa i amb una 
llarga trajectòria en diferents classes de vela lleugera.

Oriac Drudis
drudisoriac@gmail.com

Jan Urquizu
janurquizu@gmail.com

“Soc un apassionat del mar i les regates. 

Gaudeixo molt de la formació de joves 

navegants i encara més en la magnífica 

etapa de l’Optimist, on tot és nou i tot està 

per aprendre.”

"M'agrada molt l'ambient de l'Optimist, és 

on vaig aprendre a navegar i on vaig 

absorbir els primers coneixements del mar 

i de la competició. Aquests bons records 

em generen les ganes d'entrenar als 

regatistes del CMA."

mailto:drudisoriac@gmail.com


Informació addicional

• Consultar preus a partir d’agost a l’oficina del club.

Club Marítim Altafulla
C/Pescadors, s/n – 43893 Altafulla 
Tel. & Fax: +34 977 650 263 
info@clubmaritimaltafulla.com. Segueix-nos


