PART 1.2
ORGANITZACIÓ DE REGATES

1.2.1 DEFINICIONS

Campionat

És la regata o conjunt de regates en que al vencedor se li atorga
el títol de campió (del món, continental, estatal, autonòmic, etc.),
d’una classe, categoria, modalitat.

Campionat de Catalunya Competició oficial d’alt nivell la qual al guanyador se
l’hi atorga el títol de campió de Catalunya d’una
classe, categoria, modalitat.
Copa catalana Competició oficial d’alt nivell per a les classes que compleixin
amb els requisits mínims exigits en aquesta guia.
Categoria

Sots divisió de classe que limita la participació (infantil, juvenil,
sènior, masculí, femení, etc.).

Circuit

Conjunt de regates d’una classe que puntuen per establir un
guanyador.

Flota

Format de competició en la que els participants competeixen
agrupats en un sol bloc, sense divisió de grups.

Grup

Conjunt de participants d’una regata agrupats segons el rànquing,
sorteig, etc., per fer la competició.

Equip/Team Racing

Grup de competidors que representen un club o una
federació.

Match race

Format de competició en la que dues embarcacions competeixen
entre si.

Lliga

Format de competició en què uns equips d’una o varies
embarcacions competeixen tots contra tots.

Modalitat

Tipus de competició. (flota, match race, grups, eslàlom, freestyle,
ones, llarga distancia, velocitat, súper X, etc.)

Prova

Cadascuna de les unitats de competició d’una regata.

Regata

Competició de vela d’una o varies proves.
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Regata oberta

És aquella regata en la que els participants, malgrat no
tinguin la llicència territorial catalana, PODEN optar al títol
del campionat en joc.

Regata tancada

És aquella regata a la qual poden participar regatistes que
no tinguin la llicència territorial catalana, però NO PODEN
optar al títol del campionat en joc.

Regata limitada

És aquella on la participació està limitada a participants que
reuneixen unes condicions determinades especificades a
l’anunci de regata.

Regata classificadora

És la regata el resultat de la qual serveix per
classificar a una tripulació per participar en una altra
regata.

Regata oceànica

És una regata de llarga distància compresa a la zona de
navegació 1, establerta al Reial Decret 1434/1999 del 10
de setembre, àmbit de navegació il·limitat.

Regata d’altura

Regata a la qual es navega en les aigües compreses en les
zones 2 i 3, a la qual se sobrepassa la línia paral·lela a la
costa traçada a 12 milles de distància.

Regata mitja altura

Regata costera

És aquella regata la zona de navegació de la qual
s’estén entre les 6 i les 12 milles paral·leles a la costa.
Regata a la qual no se sobrepassa la línia paral·lela a la
costa traçada a 6 milles de distància.

Regata de llarga distància

Regata oficial

És la regata on la distancia entre punts d’un dels
trams és superior a les 25 milles seguides i no
sobrepassa la línia paral·lela a la costa traçada
a 6 milles de distància.

És la que està inclosa en el calendari oficial de la federació
i les regates socials que organitzen els clubs afiliats.

Fase zonal

Conjunt de regates classificadores que determinen qui representa
a la zona en una fase final.

Fase final

Conjunt de proves que donen lloc a una classificació general final
entre els classificats en una/es regata/es prèvia/es necessàries
per participar-hi.

Sèrie

Conjunt de regates els resultats de les quals s’agrupen per a una
finalitat determinada (un torneig de temporada, etc.).
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En les regates per equips/grups una SÈRIE és un conjunt de
proves.
Tram

És la distància en línia recta entre dos punts establerts en una
regata.

Participant

El iot o el seu patró que s’hagi classificat vàlidament com a mínim
a 1 de les proves que conformen una regata.

Regates de vela lleugera amb temps compensat (OPEN)
Regates d’embarcacions de vela lleugera de diferents classes on
la classificació resulta de l’aplicació d’un ràting o coeficient
assignat a cada classe que permet establir una classificació
conjunta.
1.2.2 PRELIMINARS
Aquesta part pretén especificar les condicions que han de reunir i complir els clubs o
entitats organitzadores que vulguin acollir alguna de les regates que determina aquest
reglament.
Les regates de nivell 0 han de complir estrictament les normes establertes als acords
de la RFEV i la WORLD SAILING, sempre respectant la normativa d’adjudicació de la
Federació Catalana de Vela. El club organitzador d’una regata de nivell 0 haurà
d’incloure dins el comitè organitzador un representant de la FEDERACIÓ que faciliti la
coordinació i el suport de la FEDERACIÓ a aquesta organització/club.
Les regates de nivell 1 han de complir estrictament les normes establertes, amb les
adaptacions que es derivin dels acords, convenis o contractes signats amb la
Federació Catalana de Vela en el moment de la seva adjudicació definitiva.
Les regates de nivells 2 i 3 es guiaran segons els criteris de valoració de les regates
(1.2.3) per ser considerades com a tal. Abans d’elaborar el calendari de l’any següent,
els secretaris de cada classe, juntament amb el comitè de competicions de la
FEDERACIÓ, avaluaran el grau de compliment d’aquests criteris per cadascuna de
les regates i revisaran l’adjudicació dels nivells.
1.2.3 TIPUS I CLASSIFICACIÓ DE LES REGATES
1.2.3.1 TIPUS DE COMPETICIONS
NIVELL 0

Regates internacionals (definides per la WORLD SAILING
http://www.sailing.org/
Regates estatals (definides per la RFEV)
http://www.rfev.es/
Campionats del món, campionats d'Europa
Regates dels circuits internacionals
Campionats i Copes d'Espanya
Setmana Catalana de Vela
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NIVELL 1

Campionats de Catalunya
Competició de caràcter anual per a cada una de les classes
reconegudes per la FEDERACIÓ.
Se celebren per delegació de l’autoritat federativa i es
formalitza en un conveni de delegació del campionat que
estableixen l’autoritat organitzadora i l’autoritat federativa.
Per tenir validesa, els campionats de Catalunya hauran de
complir els requisits necessaris que marca el reglament dels
campionats de la FEDERACIÓ.
Es posa en joc el títol de campió de Catalunya de la classe
corresponent.
L’adjudicació de regates de nivell 1 es farà, prèvia sol·licitud
del club que desitja organitzar el campionat.
El seguiment i compliment de l’organització serà a càrrec de
l'equip tècnic de la FEDERACIÓ o la persona delegada per la
FEDERACIÓ a aquest efecte.
Copa Catalana
Competició de caràcter anual. Se celebra per delegació de
l’autoritat federativa.
Per tenir validesa, les copes Catalanes hauran de complir els
requisits necessaris que marca el reglament de les copes de
la FEDERACIÓ.

NIVELL 2

Són regates que formen el circuit català de les classes i
puntuen pel rànquing oficial de la FEDERACIÓ.

NIVELL 3

Són aquelles regates que organitzen els clubs per
promocionar la vela en un àmbit més local, malgrat estiguin
obertes a la participació de regatistes d’altres clubs. No
puntuen en els rànquings oficials de la FEDERACIÓ.

1.2.4 ENS PARTICIPATIUS DE L’ORGANITZACIÓ DE REGATES
La FEDERACIÓ coordinarà la distribució de les regates, assessorant les
organitzacions en les regates de nivell 0, 1 i 2 en tot allò que sigui de la seva
competència, i regular les normes i reglament de la competició. Tota la tramitació de
permisos legals la farà el club organitzador que la sol·licitarà a les autoritats marítimes
pertinents.
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1.2.4.1 Campionats de Catalunya i Copes catalanes (nivell 1):
És competència de la Federació Catalana de Vela:
a) Aprovar el lloc i les dates de celebració de la regata.
b) Autoritzar l'import dels drets d’inscripció i dels premis que
s’atorguin.
c) Tenir l’ultima responsabilitat en les decisions que resultin
rellevants pel que fa a l’organització de la regata, especialment
en tot allò que faci referència als aspectes tècnics i esportius.
d) Nomenar els tècnics que siguin oportuns:
* Director de competició
* Oficial principal de regata
* Oficials de regata
* President del comitè de protestes
* Jutges
* Àrbitres
* Oficials de mesurament
* Gestió de resultats
* Oficina de regata
e) Nomenar delegats tècnics federatius responsables de vetllar pel
compliment adequat de les condicions contractuals de la regata,
així com d’aquelles decisions implicades en qüestions de
transcendència per a la política federativa i per a la pròpia regata.
f) Aprovació del protocol d’inauguració i cloenda de la regata i
entrega de premis.
g) Vetllar per la promoció i difusió en mitjans de comunicació
És competència del club i/o la resta d’entitats organitzadores:
a) Garantir el bon estat de les instal·lacions, així com els mitjans
materials i humans sol·licitats més endavant.
b) L’atenció als participants, ja siguin competidors o organitzadors.
c) Les relacions públiques, mitjans de comunicació i difusió de la
regata.
d) Els actes socials.
e) El servei meteorològic.
f) Els serveis de salvament, assistència sanitària i seguretat.
g) L’assegurança dels riscs derivats de la regata.
h) L’aplicació i control del desenvolupament del protocol establert
pel lliurament de guardons dels campionats.

1.2.4.2

Regates de nivell 2 i circuits catalans
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És competència de la Federació Catalana de Vela:
a) Aprovar el lloc i les dates de celebració de la regata.
b) Autoritzar l'import dels drets d’inscripció i dels premis que
s’atorguin.
c) Tenir l’ultima responsabilitat en les decisions que resultin
rellevants pel que fa a l’organització de la regata, especialment
en tot allò que faci referència als aspectes tècnics i esportius.
d) Nomenar els tècnics que siguin oportuns:
* Director de competició
* Oficial principal de regata
* Oficials de regata
* President del comitè de protestes
* Jutges
* Àrbitres
* Oficials de mesurament
* Gestió de resultats
* Oficina de regata
És competència del club i/o la resta d’entitats organitzadores:
a) Garantir el bon estat de les instal·lacions, així com els mitjans
materials i humans sol·licitats més endavant.
b) L’atenció als participants, ja siguin competidors o organitzadors.
c) Les relacions públiques, mitjans de comunicació i difusió de la
regata.
d) Els actes socials.
e) El servei meteorològic.
f) Els serveis de salvament, assistència sanitària i seguretat.
g) L’assegurança dels riscs derivats de la regata.
h) L’aplicació i control del desenvolupament del protocol establert
pel lliurament de guardons dels campionats.
1.2.5 PROCEDIMENTS DE SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE REGATES
1.2.5.1

Copes i Campionats d’Espanya i Regates Internacional
Els campionats i les copes de caire estatal i internacional s’han de
tramitar a través de la Federació Catalana de Vela (apartat 6 del
reglament de competicions de la RFEV), que adjuntarà l’aval
corresponent per la seva concessió. Aquesta sol·licitud anirà
acompanyada de la documentació següent:
a)
b)
c)
d)

Sol·licitud del club organitzador segons format de la RFEV.
Aval del secretari de classe territorial
Pressupost equilibrat d’ingressos i despeses.
Memòria de la infraestructura i material que es disposa per
l’organització de la regata.
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e) Comprovant de pagament de la quota a la FEDERACIÓ segons
el tipus de competició d’acord amb la següent classificació de
campionat:
• Proves professionals de creuer offshore i monotips de
caràcter internacional amb desgravació fiscal especial
• Proves professionals de creuer offshore i monotips de
caràcter internacional
• Proves no professionals de creuer offshore i monotips de
caràcter internacional
• Proves professionals de Kiteboarding i funboard de
caràcter internacional
• Proves internacionals de classes olímpiques
• Proves internacionals de vela lleugera, Kiteboarding i
Funboard
L’organització d’aquests Campionats estaran supervisats per la
Federació, que nombrarà un delegat que formarà part del comitè
organitzador.
1.2.5.2

Setmana Catalana de la Vela
La Setmana Catalana de la Vela és una regata de la FEDERACIÓ que
pot delegar directament a un club o entitat organitzadora amb uns
requeriments bàsics. Per la seva pròpia idiosincràsia les qüestions
referents a les classes participants, recorreguts, distribució de seus (si
fos necessari) i altres, es plantejaran prèviament en el si de la
FEDERACIÓ i, posteriorment, en el comitè organitzador de la regata.

1.2.5.3

Campionats de Catalunya
El procés de sol·licitud de campionat de Catalunya està definit el
punt 1.3 campionats de Catalunya

1.2.5.4

Copa Catalana
El procés de sol·licitud de Copes de Catalanes està definit el punt
1.3 campionats de Catalunya

1.2.5.5

Regates de Nivell 2
La sol·licitud de regates de Nivell 2 ha de ser tramitada mitjançant la
FEDERACIÓ per escrit abans de l’inici de la temporada esportiva i la
publicació del calendari de regates. La Federació valorarà el conjunt
de sol·licituds per tal de definir la configuració dels Circuits Catalans.

1.2.5.6

Regates de Nivell 3
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Les regates de N3 hauran de ser informades a la Federació en el
mateix període del punt anterior.
1.2.5.7

Cancel·lació de regates
Les sol·licituds per cancel·lar la celebració d’una regata es realitzaran
amb 6 mesos d’antelació a la competició, argumentant les causes per
les quals l’esdeveniment no pot ésser celebrat.

1.2.5.8 Canvi de dates o anul·lació d’una regata per causes
meteorològiques previ a la celebració del Campionat
En el cas de no haver pogut realitzar les proves els dies previstos per
causes meteorològiques o altres motius, es comunicarà a la
FEDERACIÓ el més aviat possible i aquesta respondrà al Club la
resolució adoptada. El club haurà de notificar i donar la màxima difusió
al fet.
1.2.6. INSCRIPCIONS, ANUNCIS, INSTRUCCIONS
1.2.6.1

Àmbit d’aplicació
Aquestes normes afecten a totes les regates oficials celebrades a
Catalunya dins l’àmbit de la FEDERACIÓ. (Nivell 1 a 3)

1.2.6.2

Inscripcions
REQUISITS
En les competicions només s’admetran inscripcions dels esportistes
que tinguin la llicència federativa vigent.
A les regates de nivell 1 i 2 podrà ésser sol·licitat també el carnet de
classe en vigor, si la classe corresponent està constituïda. La
secretaria de classe serà en tot cas responsable de la revisió d’aquest
procés.
Les Llicències hauran de ser emeses per la federació autonòmica per
on el club tingui la seu social, així com l’esportista, tècnic o jutge
estiguin empadronats o puguin demostrar que posseeixin una
vinculació directa per la pràctica de la vela.
El club que incompleixi amb el control de les obligacions senyalades
en l’article anterior generarà la apertura de un expedient disciplinari.
Podran imposar-se les següents sancions:
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a)
La no designació de regates oficials del Calendari de la
Federació Catalana de Vela ni la realització d’activitats de tecnificació
en el club afectat.
b)
El no atorgament als esportistes del club afectat de les ajudes
que pugui establir la federació pels esportistes.
TERMINIS
• El termini d’inscripció en les regates de nivell 1 i 2 acabarà al
menys una setmana abans del dia d’inici de la competició. El club
organitzador podrà augmentar els drets de la inscripció per a les
inscripcions que s’admetin i siguin presentades fora de termini.
• A efectes de seguretat, control i aplicació del reglament, es
recorda l’obligació dels entrenadors, instructors i acompanyants
dels regatistes a registrar-se a l’oficina de regates amb l’exigència
de presentar la llicència de tècnic corresponent.
El club organitzador ha de sol·licitar els drets d’inscripció segons les condicions de
la FEDERACIÓ.
Per a les regates de vela lleugera s’estableixen els barems següents:
Nivell 1 Campionats de Catalunya i Copes Catalanes: Per a tots els
Campionat de Catalunya i Copes Catalanes, el club pot sol·licitar fins a 30 €
d’inscripció per tripulant.
Nivell 2 Circuits Catalans: S’estableix un preu per a les categories següents:
• Classes Optimist i Techno 293: 20 €
• Altres classes: 20€
Es podrà posar un recàrrec de fins el 50% del preu d’inscripció, un cop
finalitzat el termini d’inscripció.
Nivell 3 Regates de club: Els drets d’inscripció per a regates de nivell 3
queden lliures de decidir pel club organitzador amb el màxim establert en les
regates N2 Circuits Catalans.
A petició del secretari de classe, la Federació pot sobrepassar els límits establerts.
1.2.6.3

Anunci de regata
El club organitzador publicarà i divulgarà l’anunci de regata amb la
màxima antelació possible d’acord amb els criteris expressats en
aquesta Guia, incloent la major quantitat d’informació possible.
La FEDERACIÓ recomana aplicar els anuncis de regata tipus
elaborats i publicats pel CCJOR d’aquesta Federació i hauran
d’assessorar-se pels tècnics corresponents en cada cas (jutges,
oficials, mesuradors, àrbitres etc.) reconeguts per la FEDERACIÓ.
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En tot cas, la Federació proporcionarà un anunci de regata tipus pels
Circuits Catalans de les classes.
En el cas de les regates d’àmbit autonòmic de nivell 1 a nivell 2, tant
l’anunci com les instruccions de regata han de ser redactades en
català i les ha de verificar i aprovar el CCJOR de la FEDERACIÓ.
1.2.6.4

Instruccions de regata (nivells 1-3)
S’efectuaran tal com està previst en el Reglament de Regates a Vela
(RRV) i segons les prescripcions oportunes i en el seu cas (en les
regates de Nivell 1 i 2) s’hauran de trametre, amb una antelació
mínima especificada en aquesta Guia, al CCJOR per a la seva
aprovació. La FEDERACIÓ recomana aplicar les instruccions de
regata tipus que ha editat el CCJOR. És recomanable revisar les
instruccions amb temps suficient amb l’Oficial Principal de Regata, el
CCJOR i el president del comitè de protestes i el secretari territorial
de la classe.

1.2.6.5

Instruccions de Mesurament
Aplicables per les regates de nivell 1 i 2 es faran d’acord amb el RRV
i les regles de mesurament oportunes i s’adjuntaran a les instruccions
de regata.

1.2.6.6 Seguretat i Salvament
Les instruccions de regata especificaran les normes de seguretat a
complir des del moment que se surt a la mar.
Totes les embarcacions englobades a la regata han d’estar
convenientment identificades pel comitè organitzador, presentant
segons correspongui a les autoritzacions pertinents, la llicència
d’esportista, les titulacions pel govern de les embarcacions, la llicència
de tècnic, l’assegurança de l’embarcació, l’equipament de flotabilitat
personal, la vestimenta adient a la climatologia regnant.
Els serveis d’informació meteorològica són bàsics, tant per motius de
seguretat com per a la informació tècnica dels participants. S’han de
preveure els contactes diaris i l’exposició de dades dels diferents
serveis meteorològics disponibles a cada seu de competició. És
obligació del club informar sobre les condicions meteorològiques i
correspon al patró la decisió de sortir o no.
És necessari complir amb la normativa del Real Decreto 62/2008 del
25 de gener per l’organització de les proves esportives nàutiques
quant a salvament i seguretat marítima. S’haurà de complir la
normativa de la classe respectiva.
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El club organitzador elaborarà un pla de seguretat i nomenarà el
coordinador de seguretat que té l’obligació de vetllar pel compliment
de la normativa de seguretat i les instruccions generals o puntuals que
pugui imposar Capitania Marítima.
El Pla de Seguretat ha de ser inclòs com a annex de les instruccions
de regata o bé exposat en el tauló d’anuncis.
El club disposarà d’un servei de vigilància del seu recinte que també
cobreixi les hores nocturnes durant els dies de celebració de la regata.
Tanmateix, si malgrat això es produeix alguna subtracció de material
pertanyent a algun regatista, armador o acompanyant, no es derivaran
responsabilitats cap al club ni a les altres entitats organitzadores. En
cas que es cobrin drets d’inscripció, aquests no inclouran serveis de
custòdia ni de vigilància especial, a menys que el club organitzador ho
faci constar expressament.
1.2.6.7 Meteorologia
Els serveis d’informació meteorològica són bàsics, tant per motius de
seguretat com per a la informació tècnica dels participants. S’han de
preveure els contactes diaris i l’exposició de dades dels diferents
serveis meteorològics disponibles a cada seu de competició. És
obligació del club informar sobre les condicions meteorològiques i
correspon al patró la decisió de sortir o no.
1.2.6.9 Assegurances i cobertura de risc
La cobertura de risc en totes les activitats de la competició és
imprescindible per assegurar l’èxit final de la competició i la seguretat
de tots els participants. Els clubs organitzadors de regates han de tenir
especial cura alhora de cobrir els riscs que pot comportar
l’organització d’una activitat esportiva.
1.2.6.10 Classificacions (nivells 1-3)
Les classificacions de les regates han d’estar en mans de la
FEDERACIÓ juntament amb l’acta de la regata i l’acta arbitral, no més
tard de 3 dies després de finalitzar les proves. S’adjuntarà una llista
d’inscrits que inclogui les dades dels participants. Les classificacions
han d’incloure les següents dades:
a) Número de vela o número d’identificació de cada iot competidor.
b) Nom de cada persona o persones de cada iot competidor (relació
d’inscrits) segons el programa oficial.
c) Club al qual pertany el patró de cada iot competidor, segons la
llicència federativa.
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d) Els resultats de les proves han de ser clars i s’hi ha de detallar
les abreviacions i identificacions previstes en els apèndixs A i G
del RRV.
La no inclusió o la difícil comprensió de les dades esmentades poden
ser motiu per no tenir-les en compte a l’hora d’incloure-les en els
rànquings, els sistemes de classificacions o altres condicions que
afectin a la competició efectuada.
1.2.6.11 Premis
Orientació per a la concessió de trofeus a atorgar en una regata en
funció dels participants.
Participant /
classe
1a5
6 a 10
11 a 20
21 a 35
36 a 45
+ de 45

Núm. trofeus
1
2
3
4
5
6

1.2.6.12 Recorregut i format de les competicions (nivells 1-2)
En les regates de nivell 1 i 2 els recorreguts i formats de competició
seran decidits per la FEDERACIÓ.
1.2.7 SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA REGATA
1.2.7.1

Gestió de resultats
Pel control dels participants i les classificacions és necessari que el
club disposi d’un ordinador amb el programa de gestió de resultats
actualitzat. És convenient que cada club disposi de la persona amb
els coneixements suficients i adequats per portar a terme els
programes de classificacions

1.2.7.2

Sistemes de competició
La FEDERACIÓ proposa als clubs l'ús de diferents sistemes de
competició per tal d’adequar la realitat actual a les necessitats de
promoció de la vela (grups, Match Race, equips, flotes, etc.).

1.2.7.3

Atenció a l’esportista
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Els aspectes que es recomana complir per organitzar una regata pel
que fa als participants són:
- Facilitar l’entrada al club a participants, vaixells i acompanyants.
- Donar una setmana d’avarada o amarra gratuïta, abans i
després de la prova.
- Facilitar informació de l’allotjament i de la zona.
- Facilitar l’accés als serveis i vestidors.
- Organitzar alguna activitat social durant els dies de regata per a
tots els participants.
- Facilitar l’adquisició de productes de primera necessitat (aigua,
entrepans, etc.).

1.2.8 JUTGES I OFICIALS DE REGATA
Pel que fa als oficials dels comitès (jutges, oficials, àrbitres, mesuradors, balisadors,
etc.) s’haurà de:
- Fer-se càrrec de les despeses de desplaçament, allotjament, manutenció i
dietes (drets d’arbitratge).
- Oferir-los aparcament gratuït.
- Facilitar l’espai adient per llocs de reunió i de treball.
- Preveure les embarcacions necessàries per cada comitè.
- Tenir el material necessari per a la regata preparat el dia abans de
començar la primera prova.
- Donar suport a les tasques dels comitès i facilitar la resolució de situacions
d’emergència.
DRETS ARBITRALS DE JUTGES I OFICIALS DE REGATA
Les tarifes en concepte de drets arbitrals per als jutges i oficials de regata són
les següents:
• Oficials i jutges territorials i estatals: 89€/dia (bruts).
• Oficials i jutges en pràctiques: Manutenció i allotjament si és necessari
• Les despeses de quilometratge són de 0,19 €/km.
• Aquestes despeses i les tarifes s’han d’abonar en el moment de la
competició.
• A partir de 100 km de desplaçament el club organitzador ha de facilitar
allotjament als jutges i oficials de regata.
1.2.9 PERSONAL TÈCNIC DE LA COMPETICIÓ
En tota competició hi ha persones que assumeixen la responsabilitat de la seva
gestió. Aquestes persones les anomenem OFICIALS de la competició i poden
agrupar-se en comitès d’acord amb les seves funcions i les previsions del RRV de
la WORLD SAILING.
El CCJOR confirmarà els oficials i jutges proposats per les entitats organitzadores
corresponents de les regates de nivell 1 i 2.
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La FEDERACIÓ definirà els càrrecs tècnics de les regates d’alt nivell:
• Director de regata (ORG) - Nivells 1 i 2. Responsable de coordinar
l’organització, desenvolupament i tancament de la competició.
• Coordinador de seguretat (CS) - Nivells 1, 2, 3. Responsable de vetllar per
a l’adequat compliment de la normativa vigent que afecti a la seguretat i al
salvament.
• Delegat federatiu (DF) - Nivell 1 i 2. Responsable de vetllar per l’adequat
compliment de la normativa vigent. Serà el màxim responsable de totes les
decisions que afectin la política esportiva i/o federativa.
• Oficial de regata (COM) - Nivells 1-3. Responsable de dirigir la competició
en l'àrea de mar que té assignada.
• Oficial balisador (BAL) - Nivells 1-3. Responsable de la col·locació física dels
recorreguts.
• Oficial visor (VIS) - Nivells 1 i 2. Responsable del control de determinades
parts dels recorreguts o línies de sortida i arribada.
• Oficial mesurador (MED) - Nivell 1. Responsable de la comprovació del
mesurament dels vaixells competidors.
• Oficial de protestes / jutge (JUR) - Nivells 1-3. Responsable de l'anàlisi i
resolució de les protestes i reparacions de la competició.
• Oficial àrbitre (UMP) - Nivell 1 i 2. Oficial de protestes específic per prendre
decisions directes en el mar.
• Oficial principal de regata (OPR) - Nivell 1-3. En regates de diverses àrees
és l'oficial en cap dels diferents comitès. En una sola àrea és el cap d’aquesta.
• Oficina de Regata (OR) - Assistència al participant al participant i gestió
administrativa de la regata.
• Gestió de resultats (GR) - Persona responsable de la edició dels resultats de
la regata.
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1.2.10 CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DE LES REGATES SEGONS ELS
NIVELLS I CLASSES
D’acord amb el que estableix el darrer paràgraf del punt 1.2.2, el grau de
compliment d’aquests criteris serà determinant perquè una regata conservi o no
el nivell l’any següent.
REGATES DE NIVELL 3 per totes les classes
Criteris

Nivell 3
Basat estàndard
FEDERACIÓ

Anunci de regata
Sol·licitud permís a capitania
marítima**
Publicació de l’anunci de regata
Instruccions de regata
Recursos humans regata
Comitè de regates
(Oficial + voluntari)
Embarcació visor
en regates
Personal visor
(Oficial)
Comitè de protestes
(Jutges)
Jurat a mar en regates de VL
(Control regla 42 RRV)
Embarcacions abalisadores
Embarcacions de seguretat

1 mes abans
1 mes abans
Basades estàndard
FEDERACIÓ
Enviar a FEDERACIÓ
1+1

1
NO
1
1 per cada 10

Director de regata

SÍ

Control mesurament

No

Nombre mínim proves per
la validesa del trofeu
Participació Mínima

1
2

Puntuable pel rànquing

No

Informe (OPR)

Opcional

Informe (Dtor. Regata/ Club)

Opcional

Presentar classificació al
secretari de la classe i a la
FEDERACIÓ

SÍ
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REGATES DE NIVELL 2
Criteris
Anunci de regata
Sol·licitud permís a
capitania marítima**
Publicació de l’anunci
de regata
Instruccions de regata
Recursos humans
regata
Comitè de regates
(Oficial + voluntari)
Embarcació visor
en regates
Personal visor
(Oficial)
Comitè de protestes
(Jutges)
Jurat a mar en regates
de VL (Control regla 42
RRV)
Embarcacions
abalisadores
Embarcacions de
seguretat

Aprovació 1
mes
abans

AR Federació
Aprovació 1
mes abans

420, Europa,
Làser, 29er
AR Federació
Aprovació 1
mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

Patí, Windsurf

Catamarans

Optimist
AR de Circuit
FEDERACIÓ

Basades
Basades
Basades
IR de Circuit
estàndard
estàndard
estàndard
FEDERACIÓ
FEDERACIÓ
FEDERACIÓ
FEDERACIÓ
Aprovació
Aprovació
Aprovació
Aprovació
FEDERACIÓ/C FEDERACIÓ/C FEDERACIÓ/C FEDERACIÓ/
CJOR
CJOR
CJOR
CCJOR
1+1

1+2

1+2

1+2

més de 40
embarc.

més de 30
embarc.

més de 30
embarc.

més de 30
embarc.

(1+1)

(1+1)

(1+1)

(1+1)

3

3

3

3

NO

NO

SI

SI

2

2

2

2

1 per cada 10

1 per cada 10

1 per cada 10

1 per cada 10

Director de regata
Nombre mínim proves
per la validesa del
trofeu
Participació Mínima

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

1

1

1

1

6

6

6

6

Informe (OPR)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Informe (Dtor. Regata/
Club)
Presentar classificació
al secretari de la classe
i a la FEDERACIÓ
•

En regates de nivell 1 s’aplicaran totes les especificacions de la PART 1.3

** Les regates de Solitaris i A Dos han de demanar l’aval de la FEDERACIÓ per
sol·licitar d’inclusió a l’article 4 “Excepciones” Capìtulo 1, del RD 62/2008 de 25 de
enero.
*** El jutge únic per regates de nivell 2 i 1 s’haurà de sol·licitar a la federació Catalana
de vela i el CCJOR haurà d’aprovar-ho.
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1.2.11 PLA DIRECTOR I OPERATIVA DE LA COMPETICIÓ
Es proposa un pla de treball com a ajut a la correcta planificació i execució de
regates. L’experiència ens demostra que és possible preveure pràcticament
totes les situacions que poden sorgir en l’organització de competicions. Amb
un pla de treball traçat amb anterioritat i un seguiment de les diverses etapes
i fites proposades, no tan sols ens facilita el treball sinó que es poden anar
trobant tots aquells punts en què l’organització podria entrebancar-se.

Accions
Constitució comitè
organitzador de la
regata
Sol·licitud competició
Aprovació pressupost
Nomenament director
executiu
Definició imatge i pla
comercial
Negociació TV i
patrocinadors
Definició funcions,
programes i espais
Definició recursos
humans i materials
Pla d’operacions
territorials
Informe de seguiment
Preinscripcions
Personal seleccionat
(oficials, auxiliars, etc.)
Condicionament
instal·lacions
Fase operativa
Celebració de la
competició
Informe final
Liquidació del
pressupost

Documents
Acta
Fundacional

8

Contracte. Fed.
Acta CR / CO
Acta CR / CO
Acta CR / CO
Contractes patr.
MOC
MOC
MOC
Acta
AR
Convenis col.
Plànols instal·lació
MOC
Arxius comp.
Actes CR, CO.
Acta CO
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7

6

Mesos
5
4

3

2

1
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