
EQUIP DE 
COMPETICIÓ
WINDSURF

Club Marítim Altafulla



La classe 
WINDSURF

• Classe coneguda arreu del món

• Actual, forma part del programa olímpic

• Navegació senzilla, versàtil i emocionant; una taula i 
una vela



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 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 es divideix en diversos grups. El CMA compta amb flotes als següents 
grups:

• IQ Foil
• Techno 293
• Iniciació
• Raceboard

• 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.

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

2 caps de setmana al mes. Inici: 10:00 a.m.
Final: aprox. 14:00 p.m.



Cessió de 
material

Durant el primer any, el 
CMA facilita el material als 
membres de l’equip. 



ALBERT BATISTA

Equip tècnic

TONI BONET JAN SANFELIU
ENTRENADOR IQFOIL - AVANÇAT ENTRENADOR TECHNO 293 - PERFECCIONAMENT ENTRENADOR INICIACIÓ

“Sento el CMA com si fos casa meva, 
m’agrada veure com els regatistes és 
vinculen amb el Club, s’ho passen bé, fan 
amistats i representen al CMA.”

• Contem amb 3 entrenadors ex regatistes del nostre club, coneixedors dels valors de la casa i 
amb una llarga trajectòria en el món del Windsurf:

“Després de guanyar un 
mundial, em vull centrar en 
ensenyar i formar regatistes. 
Treballarem perquè el 
pròxim campió sigui del 
CMA!”

“El món del Windsurf m’ha 
ensenyat i m’ha donat molt. 
Tots aquests valors, 
coneixements i experiències 
són les que vull passar als 
regatistes del CMA”



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


