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CLUB SKAPHOS SUB
Nom president: Sr. Pere Tur Brunsó
Adreça social: passeig del Mar, 15 - 17230 – Palamós
Telèfon: 647 999 594 (a partir 20 h) / 972 31 95 35
A/e: info@skaphos.org web: www.skaphos.org
Facebook: skaphos palamos / skaphos pescasub
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 56
Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 7.854
CENS ESPORTISTES: 234 NOIS (220) NOIES (14)

El club Skaphos Sub va néixer a Palamós
l’11 de desembre de 1979 per iniciativa i
amb molta il·lusió d’un grup d’afeccionats
a les activitats subaquàtiques en la Costa
Brava, que es reunien en el bar Bitàcora
(encara existeix, c. Nou, núm. 8 de Palamós).
L’estrany nom d’Skaphos vol evocar als
antics grecs que visitaren les nostres costes fa un parell de mil·lennis i que, foren
els primers com en altres moltes facetes,
en la pràctica del busseig.
Després de 37 anys els amics Skaphos
encara mantenen intacta la mateixa il·lusió
practicant i promovent les activitats subaquàtiques. En aquest llarg camí el Club
Skaphos Sub s’ha consolidat com una entitat de referència en l’àmbit esportiu vinculada a la Federació Catalana d’Activitats
Subaquàtiques.

El Club està format per tècnics, instructors,
àrbitres, biòlegs, esportistes, aficionats i
amants de la Costa Brava. La incorporació

de nous socis és sempre molt benvinguda,
estem oberts a tothom, independentment
dels coneixements tècnics. Des del primer
moment tothom hi pot participar en les
diferents activitats anuals que s’organitza
ja sigui fent amics, gaudint, creixent, aprenent, coneixent ... però sempre respectant
i preservant el medi marí.
El bagatge esportiu d’Skaphos, com a club
organitzador, és molt ampli i les edicions
dels diferents esdeveniments esportius es
multipliquen cada any gràcies a l’empenta
dels socis: XIV Open Apnea, II Campionats
Nacionals d’Apnea (2007,2011); XIXI Open
Fotosub Apnea, II Campionats Nacionals
Fotosub Apnea (1999, 2005); XIV Fotosub
Interclubs, I Campionat Nacional Fotosub
(1994), XIV Skaphos de Plata Fotosub; IV
Travesses nedant mar obert; Pesca Submarina XXXVII Interclubs Individual, XXXIV
Trobades socials, XIX Interclubs Parelles, XI
Selectiu Trofeu Josep Noguera, II Tir Sub, VI
Interclubs Debutants, I Interclubs Femení;
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XX concurs Skaphos de Plata; innumerables sortides col·lectives de busseig, cursos i activitats complementàries i socials.
Actualment la web www.skaphos.org serveix com a punt de trobada per difondre
totes les activitats subaquàtiques vinculades amb el club. La galeria d’imatges i vídeos són un recull de cada activitat i esdeveniment esportiu. Les notícies no s’aturen
per comunicar tots els esdeveniments en
els quals hi participen els socis del club, ja
sigui en l’àmbit social i/o competitiu.
Amb la incorporació de les noves tecnologies el nostre facebook bull d’activitat, demostrant que els socis del Club Skaphos
són molt participatius i actius, ja som més
de 1.350 seguidors !!! T’hi apuntes ?
Les activitats que s’organitzen són extensives a tots els socis i sovint s’hi complementen entre sí, la qual cosa fa que molts practiquem diferents disciplines, ens agrada anar
provant i anar descobrint noves facetes.
Així per exemple, aquells socis que participen anualment en la competició de Fotosub enregistren cada sortida col·lectiva de
busseig, prova selectiva o qualsevol altre
activitat subaquàtica i fan partícips, de
manera desinteressada, a la resta de socis
transmeten moments i detalls subaquàtics
gaudits en cadascuna de les jornades.
Si hi esteu encuriosits us animem a mirar
dins la nostra web els apartats: apnea, peixos, social, busseig, fauna no peixos, flora,
medi ambient, o pesca submarina.
En imatge submarina, a banda de ser pioners amb la històrica i reconeguda competició Fotosub Skaphos de Plata, permetem als nouvinguts iniciar-se en activitats
populars com Blog Skaphos o la Nadala
Skaphos, competició amateur molt identificativa a dia d’avui del nostre Club.
La bona estructura esportiva i el funcionament general del Club Skaphos permet a
tos els afeccionats que ho desitgin derivar
els seus interessos a esportista d’elit, motiu pel qual fa que els èxits esportius aflorin com ho demostra el bagatge medaller
de cada temporada.
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Orgullosos del nostre president, el felicitem de tot cor i li agraïm la seva dedicació,
perquè sense ell no seríem qui som, no tindríem la passió que tenim, ni l’SKAPHOS
seria un club capdavanter amb un futur tan
prometedor.
Pere, moltes gràcies per deixar-nos formar
part del teu somni !

PROGRAMACIÓ
CURS 2016 - 2017
INICI I DURADA DEL CURS:
Tot l’any
EDAT ALUMNES:
A partir de 8 anys, segons modalitat esportiva

Enguany ,com a Club, ens complau molt
que el nostre president, Pere Tur Brunsó,
hagi rebut la Medalla de l’Esport de les
Comarques Gironines 2016 que atorga la
Representació Territorial de l’Esport a Girona de la Generalitat de Catalunya. És un
homenatge a totes aquelles persones que
d’una manera anònima i desinteressada
han fomentat la cultura de l’esport davant
altres aspectes, com podrien ser els èxits
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esportius. En Pere ha estat al capdavant de
l’SKAPHOS SUB PALAMÓS des dels seus
inicis i avui, com a club, som el que som
gràcies a la seva empenta.
Cal recordar que en Pere Tur va rebre l’any
2012 la Medalla de l’Esport Palamosí per
la seva implicació i dedicació a l’esport de
la Vila de Palamós.

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
info@skaphos.org / www.skaphos.org
Facebook: Skaphos Palamós / Skaphos
pescasub
Telèfons: 647 999 594 (a partir 20 h)
972 31 95 35

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES

Veure pàgina web: www.skaphos.org
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XAVIER SALVADOR COSTA
FOTOSUB APNEA
Campió absolut Copa Catalana
Campió de Catalunya càmera compacta
Sotscampió d’Espanya
Campió del Trofeu Internacional a Malta “FISH PHOTO HUNTING”

SERGI BERNAT GARCÍA
APNEA JUMP BLUE
Campió de Catalunya

Campions de Catalunya per equips - Òscar Hidalgo Hernández - Jordi Morancho
Cárcamo - Enrique Ruiz García

ÒSCAR HIDALGO HERNÁNDEZ
PESCA SUBMARINA
Campió de Catalunya (per equips)

MARC COLLELL LUJAN
FOTOSUB APNEA
Campió debutant de Catalunya

JORDI MORANCHO CÁRCAMO
PESCA SUBMARINA
Campió de Catalunya (per equips)
Campió provincial modalitat individual
ENRIQUE RUIZ GARCÍA
PESCA SUBMARINA
Campió de Catalunya (per equips)
Campió provincial modalitat parelles 2015

DINO DONATI
APNEA SENSE ALETES
Campió de Catalunya

Campions provincials per parelles - Francesc García Aranda - Enrique Ruiz García

FRANCESC GARCÍA ARANDA
PESCA SUBMARINA
Campió provincial modalitat parelles
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