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La Federació Catalana de Vela considera les modalitats següents:
- Creuer amb tripulació i certificat de mesurament ORC - RI
- Solitaris i a dos, amb certificat de mesurament ORC - RI (tripulació
reduïda)
- Altura amb certificat de mesurament ORC - RI
- Monotips
- Clàssics i d'època
Distribució de les regates
Per a totes les flotes es consideren els nivells de regata següents:
a) Regates Nivell 0
b) Regates Nivell 1
c) Regates Nivell 2
d) Regates Nivell 3

Considerades d’alt nivell per la RFEV i campionats
estatals i internacionals
Campionat de Catalunya
Regates que formen la Copa Catalana de cada
zona
Regates d’interès i regates socials apropiades per a
la promoció

Regates oficials de la FEDERACIÓ
Són regates oficials de la FEDERACIÓ aquelles que estiguin en el calendari oficial
de regates de la Federació.
Puntualitzacions
En l’apartat 1.5 Regates de creuer de la guia esportiva de la Federació Catalana
de Vela es defineixen les paraules següents:
- Classe: Les que estableix el Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV.
- Altres classes:
o ORC Vintage. Característiques tècniques:
§ La construcció del casc ha de ser de Fibra de Vidre, Fusta o
Alumini
§ L’embarcació ha de tenir més de 25 anys des de l’any de
botadura, segons la documentació legal de l’embarcació.
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1.5.1 CREUER AMB TRIPULACIÓ
1.5.1.1 Campionat de Catalunya de Creuers ORC
Consideracions generals
El Campionat de Catalunya de Creuers ORC s’estableix en una sola
regata. La regata s’atorga a proposta del Comitè de Creuers.
Participació
Hi poden participar tots els armadors/patrons amb llicència de la
FEDERACIÓ CATALANA DE VEAL. Puntua l binomi iot-armador/patró
(número de vela – llicència)
Quan hi participa algun armador/patró amb llicència d’un altre país o
comunitat, aquest no pot optar al títol de campió de Catalunya.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència
federativa vigent i la majoria d’ells l’han de tenir emesa per la
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA.
Totes les embarcacions han de tenir un certificat de ràting ORC.
Sistema de competició
El guanyador del Campionat de Catalunya de Creuers ORC ve donat
per la classificació general final de cada grup d’ORC Perquè un grup
tingui opció al títol de campió de Catalunya, fan falta almenys 5
embarcacions participants.
Les classes s’estableixen tal com s’especifica en el Reglament Tècnic
de Creuers de la RFEV, en l’apartat de regates ORC.
La Federació Catalana de Vela pot agrupar les classes sota el seu
criteri tècnic per poder assegurar que totes les embarcacions puguin
optar al títol.
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Premis
Els clubs organitzadors entregar un trofeu als 3 primer classificats de
cada classe ORC.
El màxim de proves a realitzar serà un màxim de 5.
Els talls dels Grups seran els que estableixi el Reglament Tècnic de
Creuers de la RFEV.
En la fórmula del temps límit la variable K serà igual a 1,5.
1.5.1.2 Campionat de Catalunya de Creuers RI
Consideracions generals
El Campionat de Catalunya de Creuers RI s’estableix en una sola
regata. La regata s’atorga a proposta del Comitè de Creuers.
Participació
Hi poden participar tots els armadors/patrons amb llicència de la
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA. Puntua l binomi iot-armador/patró
(número de vela – llicència)
Quan hi participa algun armador/patró amb llicència d’un altre país o
comunitat, aquest no pot optar al títol de campió de Catalunya.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència
federativa vigent i la majoria d’ells l’han de tenir emesa per la
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA.
Totes les embarcacions han de tenir un certificat de ràting RI.
Sistema de competició
El guanyador del Campionat de Catalunya de Creuers RI ve donat per
la classificació general final de cada grup de RI Perquè un grup tingui
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opció al títol de campió de Catalunya, fan falta almenys 5
embarcacions participants.
Les classes s’estableixen tal com s’especifica en el Reglament Tècnic
de Creuers de la RFEV, en l’apartat de regates RI.

La Federació Catalana de Vela pot agrupar les classes sota el seu
criteri tècnic per poder assegurar que totes les embarcacions puguin
optar al títol.
Premis
Els clubs organitzadors entregar un trofeu als 3 primer classificats de
cada classe RI.
El màxim de proves a realitzar serà un màxim de 5.
Els talls dels Grups seran els que estableixi el Reglament Tècnic de
Creuers de la RFEV.
En la fórmula del temps límit la variable K serà igual a 1,5.
1.5.1.3 Copa Catalana de Creuers
Consideracions generals
Aquestes regates es duen a terme amb el sistema de mesurament
ORC.
S’estableix la Copa Catalana per zones:
- Zona Alt Empordà : des de Portbou fins l’Escala
- Zona Baix Empordà: des Estartit fins Lloret de Mar
- Zona Centre: des de Blanes fins a Barcelona
- Zona Centre-Sud: des de Prat fins Vilanova
- Zona Sud: des de Barà fins a les Cases d’Alcanar
Proves
Hi ha cinc Copes Catalanes per zones (Alt Empordà, Baix Empordà,
Centre, Centre-sud i Sud), que consten d’un seguit de regates en
cada zona, més la Setmana Catalana de Vela que puntua per totes
les zones.
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Participació
Hi poden participar tots els armadors/patrons amb llicència de la
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA. Una embarcació pot participar a
qualsevol de les quatre Copes Catalanes.
Puntua el binomi iot-armador/patró (amb número de vela - llicència)
corresponent al club.

Quan hi participa algun armador/patró amb llicència d’un altre país o
comunitat, aquest no ocupa la plaça i s'ha d'extreure de la
classificació general que forma la regata per a la puntuació de la Copa
Catalana.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència
federativa vigent i la majoria d’ells l’han de tenir emesa per la
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA.
Totes les embarcacions han de tenir un certificat de mesurament
vigent per a l’any actual. Aquest certificat ha de ser del sistema ORC.
Una embarcació pot puntuar amb més d’una classe sempre que tingui
el certificat de mesurament de cada classe vigent.
Sistema de competició
Els iots participants han de presentar el certificat de ràting ORC.
Les regates puntuables per a la Copa Catalana de Creuers ha d'estar
programades per almenys dos dies de competició amb un mínim de
tres proves.
Perquè una regata sigui puntuable per a la Copa Catalana, s’ha de fer
almenys una prova amb un iot entrat.
Grups de classificació
Els grups de classificació per a la Copa Catalana són els que
estableix el Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV en el seus
apartats de regates ORC segons cada classe.
Els clubs podran fer una divisió diferent de grups a la de la COPA
Catalana. Sempre que realitzin aquesta diferent divisió, els grups
afectats hauran de realitzar fer les mateixes proves, la sortida haurà
de ser conjunta i fer exactament el mateix recorregut.
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Per crear classe en cada regata, hi ha d’haver com a mínim 5 inscrits
a cada classe de cada regata.
Sistema de puntuació
S’ha de fer una puntuació de la Copa Catalana per a cada zona, i fer
el càlcul segons el sistema de puntuació baixa del RRV vigent
(apèndix A).

Per puntuar al rànquing de les Copes Catalanes, una embarcació
haurà d’haver participat en un mínim d’un trofeu puntuable.
La classificació final de la Copa Catalana d’una zona ve donada
després d’ajuntar totes les proves fetes en aquella zona i aplicant els
descarts a cada classe i grups.
Quant a les embarcacions classificades DNS, DSQ, DNF, RET, la
puntuació és igual al nombre d’inscrits a la regata del seu grup més 1
punt.
La puntuació d’un vaixell DNC és igual al nombre d’inscrits a la regata
en el seu grup més 15 punts.
És guanyador, el iot amb la puntuació final més baixa.
En cas d’empat, s'ha de resoldre aplicant el RRV.
La puntuació que cal utilitzar és el sistema de puntuació baixa del
RRV 2013-2016 (apèndix A), és a dir:
1r = 1 punt
2n = 2 punts
...
25è = 25 punts
...
Hi ha les puntualitzacions següents:
Descarts
De cada 4 proves vàlides disputades se n’ha de descartar una de la
manera següent:
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4 proves =
8 proves =
12 proves =
16 proves =
...

1 descart
2 descarts
3 descarts
4 descarts

Empats
El desempat s’ha de fer segons el RRV Vigent (apèndix A 8).
Temps Límit
En la fórmula del temps límit la variable K serà igual a 1,5.

Club
Els club organitzadors de les Copes Catalanes han de fer arribar a la
Federació, el dia després de la competició, una classificació general
de cada classe ORC i una classificació per a cada grup tal com ho
defineix el RTC en els apartats de cada classe ORC. No són vàlides
classificacions de grups agrupats.
Premis
El guanyador de cada classe obté el títol de la Copa Catalana de
zones nord, centre i sud, sempre que es compleixin 5 embarcacions
participants com a mínim en cada classe i cada grup.
La Federació Catalana de Vela pot agrupar les classes sota el seu
criteri tècnic per poder assegurar que totes les embarcacions puguin
optar al títol.
S’han d’atorgar remis a les tres primeres embarcacions classificades
de cada classe.
1.5.2 SOLITARIS i A DOS
1.5.2.1 Campionat de Catalunya de Solitaris i a Dos
Condicions generals
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El Campionat de Catalunya de Solitaris i a Dos està format per un
conjunt de regates puntuables.
Els iots participants han de presentar el certificat de ràting ORC “special
scoring”.
Les regates que formen el campionat han d’estar indicades en el
calendari oficial de la Federació Catalana de Vela.
Categories
Es reconeixen les categories següents:
- Solitaris
Un tripulant per iot. Hi participa el patró. Només podrà canviar
d’embarcació, demanant-ho per escrit a la Federació Catalana de
Vela.
- A dos
Dos tripulants per iot. Només podrà canviar d’embarcació,
demanant-ho per escrit a la Federació Catalana de Vela.
Regates puntuables
Les regates puntuables estan publicades en l’annex “Calendari creuer”.
Coeficient / Puntuació
En les proves es consideren els coeficients en funció de la distància
teòrica de la regata:
fins a 69 milles
1
de 70 a 119 milles
1.2
de 120 a 159 milles
1.3
de 160 a 300 milles
1.5
més de 300 milles
2.0
Un iot participant en una regata puntuable obté els punts del Campionat
de Catalunya en funció dels iots classificats al final de la regata, segons
la taula següent:

Fins a 5 iots
classificats

Fins a 10 iots
classificats

Fins a 15 iots
classificats

Més de 15 iots
classificats

6

8

10

12

4

6

8

10

3

5

7

9

2

4

6

8

1

3

5

7

9

0,5 els DNF

2

4

6

1 fins al 10è

3

5

0,5 els DNF

2

4

1 fins al 15è

3

0,5 els DNF

2
1 fins a l’últim
0,5 els DNF

Per aparèixer al Campionat de Catalunya, s’han de fer 2 regates
puntuables com a mínim.
Puntuen les cinc (5) millors classificacions obtingudes de totes les
regates puntuables.
Les embarcacions no participants (DNC, DNS o DGM) en alguna de les
regates no puntuen.
En cas d’empat s’ha d’aplicar la regla A8 de l’apèndix A del RRV.

Banderes de classe
Es recomana que les banderes de classe de cada categoria siguin:
Solitaris
“Numeral 1” del CIS
A Dos
“Numeral 2” del CIS
Participació
Hi poden participar tots els armadors/navegants amb llicència de la
FEDERACIÓ. Puntua el binomi iot-armador/navegant (amb número de
vela – llicència de la Federació Catalana de Vela).
Quan hi participa algun armador/navegant amb llicència d’un altre país o
comunitat, aquest no ocupa plaça i s'ha d'extreure de la classificació de
totes les proves que formen la regata per a la puntuació del Campionat
de Catalunya.
Només hi poden participar les embarcacions amb certificat de ràting
ORC “special scoring” vigent per a l’any en curs.
Regates puntuables
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Les regates puntuables estan publicades en l’annex “Calendari creuer”.
Hi ha un màxim de 9 regates puntuables per al Campionat de Catalunya.
Les regates puntuables convoquen la classe ORC en dues modalitats
(solitaris i ADos). Per formar classe, hi ha d’haver més de 10
embarcacions inscrites.
Premis
El guanyador en la seva categoria de cada classe ORC obté el títol de
Campió de Catalunya de la Modalitat (Solitaris o A Dos).
S’atorguen premis a les tres primeres embarcacions classificades de
cada modalitat.

1.5.3 ALTURA
1.5.3.1 Campionat de Catalunya d’Altura
Condicions generals
El Campionat de Catalunya d’Altura està format per un conjunt de
regates puntuables.
Les regates que formen el campionat estan indicades en el calendari
oficial de la Federació Catalana de Vela.
Participació
Hi poden participar tots els armadors/patrons amb llicència de la
FEDERACIÓ. Puntua el binomi iot-armador/patró (amb número de vela llicència).
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Quan hi participa algun armador/patró amb llicència d’un altre país o
comunitat, aquest no ocupa plaça i s'ha d'extreure de la classificació de
totes les proves que formen la regata per a la puntuació del Campionat
de Catalunya.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència
federativa vigent i la majoria d’ells l’han de tenir emesa per la
FEDERACIÓ.
No hi ha tripulació mínima.
Regates puntuables
Les regates puntuables estan publicades en l’annex “Calendari creuer ”.
Les regates puntuables s’han de convocar per a totes les classes ORC.
Per formar classe hi ha d’haver més de 5 embarcacions inscrites en
cada classe.
Coeficient / Puntuació
En les proves es consideren els coeficients següents en funció de la
distància teòrica de la regata:
fins a 69 milles
1
de 70 a 119 milles
1.2
de 120 a 159 milles
1.3
de 160 a 300 milles
1.5
més de 300 milles
2.0

Les embarcacions classificades DNC, DNS, DGM en totes les proves de
la regata efectuada no compten per a la puntuació del Campionat de
Catalunya.
Un iot participant en una regata puntuable obté els punts per al
campionat en funció dels iots classificats dins la seva classe, al final de
la regata i d’acord amb la taula següent:
Fins a 5 iots
classificats

Fins a 10 iots
classificats

Fins a 15 iots
classificats

Més de 15 iots
classificats

6

8

10

12

4

6

8

10

3

5

7

9

2

4

6

8

12

1

3

5

7

2

4

6

1 fins al 10è

3

5

2

4

1 fins al 15è

3

0,5 els DNF

0,5 els DNF

0,5 els DNF

2
1 fins a l’últim
0,5 els DNF

És guanyador el iot amb la puntuació final més alta. En cas d’empat
s’aplica la regla A8 de l’apèndix A del RRV.
Per aparèixer en el Campionat de Catalunya, s’han de dur a terme 2
regates puntuables com a mínim.
Puntuen les cinc (5) millors classificacions obtingudes de totes les
regates puntuables.
Premis
El guanyador de cada classe (ORC) obté el títol de Campió de
Catalunya.
Per poder crear diferents classes (ORC) hi ha d’haver més de 10
embarcacions participants en el Campionat de cadascuna d’elles.
S’atorguen premis a les tres primeres embarcacions classificades de
cada classe.

1.5.4 CREUER MONOTIPS
1.5.4.1 Flotes de monotips
Es consideren les flotes següents:
First Class 8 - J 80 - Platú 25 - Mini 6.5
1.5.4.2 Campionat de Catalunya
Sistema
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Es determina en una única regata final per a cada classe. El club
interessat a organitzar el Campionat de Catalunya de Monotips ha de
sol·licitar-ho prèviament a la FEDERACIÓ en els terminis establerts.
Puntuació
S’aplica l’apèndix A puntuació baixa, del RRV.
Guardons
El guanyador obté el títol de campió de Catalunya.
S’atorguen premis a les tres primeres embarcacions classificades.
Requeriments
Els participants han de tenir la llicència d’esportista vigent de la
Federació Catalana de Vela.
Participació
La participació és oberta malgrat que l’embarcació guanyadora del
Campionat de Catalunya és la primera classificada amb el patró amb
llicència de la Federació Catalana de Vela.
Classes
Es preveuen les classes de monotips reconegudes per la FEDERACIÓ.

1.5.4.3 Ranquing J-80
Regates Puntuables
Totes les regates de Nivell 0, 1 i 2, sempre i quan se celebrin en territori
català.
Sistema de puntuació
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•
•
•

•
•
•

S’ha d’aplicar el sistema de puntuació baixa del RRV vigent
(apèndix A) per a cadascuna de les proves.
Totes les proves han de formar una única sèrie.
Tots aquells esportistes que no hagin participat en una regata del
circuit s’han de puntuar amb el nombre màxim de participants de
la regata (+10).
Un esportista que no hagi competit (DNC) en cap prova d’un
campionat s’ha de considerar com a no participant.
Cada 5 proves vàlides disputades hi haurà un descart: 5-10-1520.
En cas d’empat s’ha de resoldre segons el RRV, apèndix A8.

Guanyador:
-

El primer del rànquing és l’embarcació/armador amb un menor
nombre de punts al final de temporada.
El rànquing de cada classe s’ha de publicar mensualment.

1.5.5 CLÀSSICS i ÈPOCA
1.5.5.1 Campionat de Catalunya per a clàssics i època
Condicions generals
El club interessat a organitzar el Campionat de Catalunya de Creuers
Clàssics ha de sol·licitar-ho prèviament a la FEDERACIÓ en els terminis
establerts.
El campionat es disputa en una regata única en un cap de setmana i es
pot córrer juntament amb el de la flota de creuer.
Les embarcacions corren amb el sistema CIM. Han de tenir un certificat
de ràting CIM vigent.

Els participants han de tenir la llicència federativa vigent de la Federació
Catalana de Vela.
Per tal que el campionat sigui vàlid, la categoria ha de comptar amb un
mínim de cinc iots participants en la regata.
Puntuació
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S’aplica l’apèndix A, puntuació baixa. El guanyador ve determinat pel iot
que té la puntuació més baixa després de sumar els punts aconseguits
en cada prova.
El campionat és vàlid amb 1 prova vàlida acabada.

1.5.6 NORMATIVA PER A L’ORGANITZACIÓ DE REGATES DE CREUER
Composició dels comitès
Pel que fa a la composició ideal dels comitès d’una regata segons el seu
nivell, es recomana aplicar el que s'indica en el quadre següent:
Comitès

Nivell 1

Pers.

Nivell 2

Pers.

Nivell 3

Pers.

Oficials de Regata

sí

3

sí

3

sí

2

Visor

sí

2

sí

1

Abalisador

sí

2

sí

2

sí

1

Mesurament

sí

2

sí

1

Protestes

sí

3

sí

3

sí

1

Inscripcions
Es recomana aplicar el terminis d’inscripció següents:
Regates nivell 0 Segons indicacions de la RFEV
Regates nivell 1 15 dies abans de l’inici del Campionat
Regates nivell 2 1 setmana abans de l’inici de la regata
Regates nivell 3 24 hores abans de l’inici de la regata
És obligat presentar la llicència federativa de tots els tripulants en tots els
nivells de regata.

Tripulacions
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Les regates de nivells 0, 1 i 2 han de complir amb el mínim de tripulació
establert:
- Creuer amb tripulació: Mínim 3 tripulants, inclòs patró. Màxim
segons ràting.
- Solitaris i a Dos:
Solitaris 1 (patró). A Dos 1 patró i 1 tripulant.
- Altura:
Mínim 3 tripulants, inclòs patró. Màxim
segons ràting.
- Monotips:
Segons regles de classe.
Anunci i Instruccions de Regata
L’anunci i les Instruccions de Regata els ha d’aprovar el Comitè Català
de Jutges i Oficials de Regata i publicar:
Regates

Enviar a CCJOR
AR
IR

AR

Editar i difondre
IR

Nivell 0

S/RFEV

s/RFEV

s/RFEV

s/RFEV

Nivell 1

3 mesos abans

2 mesos abans

2 mesos abans

1 setmana abans

Nivell 2

3 mesos abans

2 mesos abans

2 mesos abans

1 setmana abans

Nivell 3

2 mesos abans

1 mes abans

1 mes abans

2 dies abans

En l’anunci de Regata hi ha de constar el nivell i la categoria que
correspon a l’efecte de seguretat.
El club organitzador n’ha de fer la difusió corresponent entre la resta de
clubs i regatistes.

El club organitzador ha de fer arribar al president del Comitè de Regata i
al president del Comitè de Protestes l’anunci i les Instruccions de Regata
amb temps suficient per a la seva revisió.
El club organitzador ha d’enviar al CCJOR de la FEDERACIÓ la relació
de jutges i oficials de regata que formen els comitès, per a la seva
aprovació
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Recursos materials
Orientació sobre la relació del material i dels espais necessaris per
facilitar les tasques dels comitès, personal implicat i una bona
organització de la regata.
Comitè
Regata
Sala de
recepció
Sala d'estar
Sala
d'audiències
Sala de treball
Telèfon / Fax
Fotocopiadora
Ordinador
Internet
Impressora
Embarcació
Pneumàtica
Banderes CIS
Tauler Oficial
d’Anuncis
(TOA)
Emissores
VHF
GPS
Balises

Comitè
Protestes

Àrbitres

Mesurador

Oficina
Regata

Gestió
Resultats

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

Atenció als participants
Els clubs organitzadors han de facilitar, en la mesura del possible, una
zona d’aparcament als participants i una setmana de dret d’amarratge
gratuït abans i després de la regata, i això s’ha de fer constar en l’anunci
de regata.
Classificacions
Els clubs organitzadors d’aquestes regates puntuables han d’enviar, en
el termini màxim de 24 hores després d’acabada la regata, les
classificacions de cada prova i la general final, junt amb la llista d’inscrits
i el club al qual pertanyen. Aquest enviament s’ha de fer per correu
electrònic.
Les classificacions que no es rebin en el termini indicat poden ser “no
considerades” per a la puntuació del campionat.
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