PART 1.3
CAMPIONATS DE CATALUNYA. COPA CATALANA

1.3.1 REGLAMENT DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
El campionat de Catalunya és la competició, trofeu i distinció de més nivell que
atorga la Federació Catalana de Vela.
La FEDERACIÓ d’acord amb els seus Estatuts, li competeix amb exclusivitat, la
convocatòria, organització i control dels Campionats de Catalunya de Vela en
totes i cadascuna de les seves classes.
Així, i per tal d’agrupar i sistematitzar les normes que regulen els esmentats
campionats, es publica aquest reglament.
1.3.1.1 Convocatòria del Campionat de Catalunya
Art. 1

La convocatòria dels Campionats de Catalunya de
vela és competència exclusiva de la Federació
Catalana de Vela. Així, la FEDERACIÓ ha de
determinar per quines classes i modalitats convoca el
campionat i amb quina periodicitat, i establir les
normes que entengui adients per al seu
desenvolupament.

Art. 2

La FEDERACIÓ pot delegar, i així ho ha de fer
habitualment, l’organització dels Campionats de
Catalunya en els seus clubs d’acord amb el que
preveu aquest reglament sempre que aquests estiguin
al corrent de les seves obligacions amb la
FEDERACIÓ.

Art. 3

En principi, la convocatòria ha de ser anual, i s’entén
estesa a totes les classes i modalitats que hagin
disputat aquest campionat l’any anterior. La
convocatòria per a una classe o modalitat no
convocada anteriorment s’ha de fer per decisió de la
Junta Directiva de la FEDERACIÓ a proposta del
secretari corresponent. La no convocatòria d’algun
campionat l’ha de decidir també la Junta Directiva de
la FEDERACIÓ. També és competència de la Junta
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Art. 4

La convocatòria dels Campionats de Catalunya de
cada any s’ha de fer pública el mes de desembre de
l’any anterior.

Art. 5

Els criteris que aconsellen o no, la convocatòria del
Campionat de Catalunya per a una determinada
classe o modalitat són: el nombre de carnets de
classe d’aquesta, la difusió que té en diferents clubs i
la política de la mateixa FEDERACIÓ.
En el cas que una classe que no hagi complert amb
els mínims establerts en aquest reglament, queda a la
potestat de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ
convocar de nou el campionat o convocar la Copa
Catalana de la classe en qüestió per a l’any següent.

Art. 6

Els Campionats de Catalunya de classes
estratègiques es duran a terme en 2 caps de setmana
i amb un total de màxim 12 proves.

1.3.1.2 Condicions mínimes per a la convocatòria dels Campionats
de Catalunya
Art. 7

Per convocar un campionat de Catalunya, és
necessari que la classe corresponent estigui
reconeguda per la FEDERACIÓ.

Art. 8

Campionats individuals. Cal assegurar la participació
(no simplement la inscripció) de 10 vaixells que
disposin de llicència d’un mínim de 4 clubs.
Pel que fa a les classes de vela adaptada, la
participació mínima ha de ser de 5 embarcacions.

Art. 9

Campionats per equips. Competició a la qual cada club presenta
el seu equip, que competirà contra els equips
representants dels altres clubs inscrits.
Cal assegurar la participació d’un mínim de 4 equips
que representin clubs d’aquesta federació. Pel que fa
a les classes individuals, els equips han d’estar
formats per 3 o 4 components, depenent de la classe;
pel que fa a les classes dobles i el Patí de Vela júnior
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per 3 components. Cal especificar-ho en l’anunci de
regata.
En els Campionats de Catalunya per equips cada club ha
d’estar representat per com a mínim un equip.
Formats possibles per al Campionat de Catalunya per equips,
tenint en compte que té lloc en dos dies de competició:
• Round-robin (Tots contra tots)
o La participació màxima és de 8 equips completant un
quadre d’enfrontaments de tots contra tots.
• Sistema eliminatori
o La participació màxima és de 16 equips mitjançant un
sistema de fases eliminatòries de mort sobtada
(setzens, vuitens, quarts, semifinal i final).
• En flota
o S’ha de navegar en flota i tenir en compte els 4 millors
regatistes de cada club en la classificació final de la
regata.
o Les posicions d’aquests regatistes s’han de
comptabilitzar i sumar confeccionant una classificació
de clubs resultant d’ordenar les puntuacions assolides
pels clubs de menor a major a la baixa.
Les qüestions o sol·licituds d’accions no considerades en el
present les ha de dirigir al Comitè de Competicions de la
FEDERACIÓ pel comodor del club corresponent o, si afecten la
classe en general, el secretari de classe.
Art. 10

Llicència federativa. Tots els participants en regates
han de disposar de la llicència federativa vigent. Els
patrons de les embarcacions han de representar
necessàriament el club a través del qual l’han
obtinguda. En les classes dobles el tripulant pot tenir
llicència per a un club diferent del patró.

Art. 11

En acabar les regates s’han de lliurar les medalles
commemoratives
corresponents
als
primers
classificats del campionat.
Si posteriorment a la disputa d’un campionat,
comprova l’incompliment d’allò que disposen
articles 6è, 7è, 8è, 9è i 10è, la FEDERACIÓ
denegar la concessió del títol de campió
Catalunya.
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Art. 12

Excepcionalment,
en
classes
minoritàries
o
d’implantació recent, la FEDERACIÓ pot convocar el campionat malgrat
l’incompliment d’alguna d’aquestes condicions.

1.3.1.3 Sol·licituds dels campionats
Art. 13

Els clubs interessats a organitzar el Campionat de
Catalunya d’una determinada classe o modalitat ho
han de sol·licitar per escrit a la FEDERACIÓ. Així
mateix, han d’informar sobre la seva petició el
secretari territorial de la classe. El secretari territorial
ha d’avalar per escrit el club davant la FEDERACIÓ.

Art. 14

Juntament amb la sol·licitud, el club ha de fer constar
la seva conformitat amb el contingut d’aquest i
adjuntar els documents següents:
a) Sol·licitud de campionat.
b) Aval del secretari de classe.
c) Memòria de la infraestructura i relació del
material que disposa per organitzar aquest
campionat.
d) Pressupost d’ingressos i despeses equilibrat.

1.3.1.4 Concessió dels Campionat
Art. 16

La concessió dels Campionat de Catalunya s’ha de fer
en la sessió de la Junta Directiva que tindrà lloc
durant el quart trimestre de l’any entre els clubs que
l’hagin sol·licitada de la manera prevista en els articles
anteriors.

Art. 17

Per a la concessió dels Campionats de Catalunya, la
FEDERACIÓ ha de demanar preceptivament l’aval del
secretari territorial de la classe. La FEDERACIÓ pot
denegar la celebració del Campionat de Catalunya de
l’any següent si no es compleix aquesta normativa.
Pot autoritzar la celebració de les Copes Catalanes
fins que pugui respondre pel Campionat de
Catalunya. També pot eliminar de la convocatòria de
Campionat i Copes a les classes que no poden
complir amb les normatives.

1.3.1.5 Anunci, Instruccions de Regata, recorreguts
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Art. 18

El club organitzador ha de preparar l’anunci de regata
d’acord amb les regles de la WORLD SAILING i les
prescripcions de la RFEV i la FEDERACIÓ, i ha de
sotmetre’l a l’aprovació del CCJOR, ha de revisar-lo
amb el secretari territorial, publicar-lo i distribuir-lo
almenys un mes abans de començar el campionat.

Art. 19

El club organitzador ha de proposar la composició del
Comitè de Regata (2 oficials com a mínim), del
Comitè de Mesurament (un oficial mesurador) i del
Comitè de Protestes (3 jutges de protestes). Un
membre d’aquest comitè l’ha de designar directament
el CCJOR. La composició dels comitès s’ha de
notificar al CCJOR perquè hi doni la seva conformitat.

Art. 20

Un mes abans de l’inici del campionat com a mínim, el
club organitzador ha d’editar la proposta d’Instruccions de Regata
que el Comitè Català de Jutges i Oficials de Regata
ha de revisar i aprovar i també les ha de revisar el
secretari territorial, l’OPR i el president del Comitè de
Protestes i del Comitè de Regata.

Art. 21

Els anuncis i les Instruccions de Regata dels
Campionats de Catalunya s’han de redactar en català.
També poden anar acompanyades de la traducció a
altres idiomes. El CCJOR de la FEDERACIÓ ha
redactat un anunci i unes Instruccions de Regata tipus
a l’abast de tothom per aplicar a les regates.

Art. 22

Els recorreguts per les diferents classes han de ser,
en la mesura del possible, els especificats en el punt
de circuits de competició.

Art. 23

Els clubs s'han de fer càrrec de la comprovació i la
presentació de la llicència federativa en la inscripció
tant dels regatistes com dels tècnics, i no han
d’acceptar les que no siguin correctes. Es recomana
fer una fotocòpia de la llicència i adjuntar-la en el full
d’inscripció. El club organitzador ha de comprovar que
els comitès també compleixen amb la llicència.

Quadre resum de criteris d'organització dels Campionats de Catalunya
Criteris
Anunci de regata

Aprovació

Sol·licitud permís a
Capitania Marítima**
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1 mes abans

Publicació de l’anunci de
regata
Instruccions de regata
(aprovació)

1 mes abans
15 dies abans

Recursos humans regata

Aprovació
FEDERACIÓ /
CCJOR

Aprovació quadre RRHH

15 dies abans

Comitè de regates
(Oficial + voluntari)

2+1
més de 30
embarcacions

Embarcació visor en
regates de
Personal visor
(Oficial + voluntari)
Comitè de protestes*
(Jutges)
Jurat a mar en regates de
VL (Control regla 42 RRV)
Embarcacions abalisadores

(1+1)
3
SÍ
2

Embarcacions de seguretat 1 per cada 10
Director de regata

SÍ

Nombre mínim de proves
per la validesa del trofeu

2

Participació mínima

10

Proves mínimes puntuables
rànquing

1

Informe (OPR)

SÍ

Informe (dir. regata/ club)

SÍ

Presentar la classificació al
secretari de classe i a la
FEDERACIÓ

SÍ

1.3.1.6 Participació
Art. 24

Els Campionats de Catalunya són regates tancades a
regatistes amb llicència de la FEDERACIÓ, encara
que s’hi accepta la participació de regatistes d’altres
comunitats autònomes o d’altres països sense dret a
optar al campionat, segons s’especifica en els
reglament dels campionats respectius (apartat 1.2
Definicions. Regata tancada).
Per a les classes dobles és necessari que ambdós tripulants
tinguin la llicència de la FEDERACIÓ.
En els Campionats de Catalunya (excepte la classe
Optimist) s’accepta la participació de regatistes
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d’altres federacions, els quals no poden optar al títol
de campió de Catalunya corresponent.
Art. 25

Campionats oberts. La FEDERACIÓ pot considerar un
campionat obert. A petició escrita del secretari de
classe, pot acceptar la participació de regatistes
d’altres federacions i/o nacionalitats amb la possibilitat
d’optar al títol de campió de Catalunya.
En aquest cas en l’anunci de regata cal esmentar
explícitament la consideració de campionat obert amb
el condicionant d’aquest article.

1.3.1.7 Premis i títols dels Campionats de Catalunya
Art. 27

El club organitzador i la Federació Catalana de Vela
hauran de fer l’entrega de les medalles de Campionat
de Catalunya segons les categories de cada classe
(vegeu quadre adjunt). Aquestes medalles les ha de
proporcionar la Federació Catalana de Vela, i per això
el club organitzador ha de fer saber al president de la
Federació la data, lloc i hora del lliurament.
Es concediran els títols de campió de Catalunya de
les categories següents:
•
•

1r participant de la classificació general final
1r participant de cada categoria segons cada
classe (vegeu quadre de medalles)

Si no participa un mínim de 5 embarcacions en cada
categoria, només es concedirà el títol absolut i el de la
categoria que compleixi amb l’establert.
La Federació Catalana de Vela, per la categoria
màster, podrà reagrupar les diferents categories al
seu criteri per tal de complir amb els mínims establerts
per formar categoria.
Els títols de campió de Catalunya de les diferents
categories poden ser acumulatius.
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+75 anys

Màster

Veterà

Sènior

sots-21

sots-20

Great Gran Màster

1
1

sots-19

sots-18

sots-17

sots-16

sots-15

sots-13

1-2-3
1-2-3
1-2-3
1
1-2-3

Gran Màster

420 masculí
420 femení
470
470 femení
Catamarà classe "A"
Catamarà classe "A"
Femení
Catamarà F18
Catamarà F18
Femení
Catamarà FX: ONE
Catamarà FX: ONE
Femení
Catamarà H16
Catamarà H16
Femení
Catamarà H15
Catamarà H15
Femení
Catamarà intersèries
Catamarà intersèries
Femení
Estel
Estel Femení
Europe femení
Europe masculí
Fórmula Windsurfing
Fórmula Windsurfing
Femení
Làser 4.7 masculí
Làser 4.7 femení
Làser Radial Femení
Làser Radial Masculí
Làser Std.
Optimist G1 masculí
Optimist G2 masculí
Optimist G3 masculí
Optimist G1 femení
Optimist G2 femení
Optimist G3 femení
Patí Vela 1a Masculí
Patí Vela 2a Masculí

Sots-11

Absolut

CLASSE

Aprentice Màster

Quadre de medalles

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1-2-3
1
1-2-3
1
1-2-3
1
1-2-3
1
1-2-3
1
1-2-3
1
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1

1
1

1
1

1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3

1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3

1
1
1

1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3

1-2-3
1-2-3

1
1
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1
1

Patí júnior Masculí
Patí Vela 1a femení
Patí Vela 2a femení
Patí júnior femení
IOM Masculí
IOM femení
Techno 293 Masculí
Techno 293 femení
RS: X Masculí
RS: X femení
Raceboard Masculí
Raceboard Femení
Finn
29er Masculí
29er femení
Funboard Slàlom
Masculí
Funboard Slàlom
Femení
Funboard Onades
Masculí
Funboard Onades
Femení
Funboard Freestyle
Masculí
Funboard Freestyle
Femení
RG65 Masculí
RG65 femení

1-2-3
1
1
1-2-3
1-2-3
1
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1
1-2-3
1
1-2-3
1-2-3
1

1

1-2-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-2-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-2-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1-2-3
1
* La Federació Catalana de Vela atorgarà al Campionat de Catalunya una
medalla a la primera tripulació de la classificació general
conjunta, de cada classe.

6

Art. 28

Les edats i categories de competició queden definides
segons el quadre següent:
<= menor o igual

>= major o igual

CLASSE

CATEGORIA

ANY
EDAT

AMB

OPTIMIST

Sots-16

13, 14 i 15

Sots - 13

11 i 12

Sots - 11

<= 10

INFANTIL

<= 16

JUVENIL

<= 18

ABSOLUT

>=19

JUVENIL

<= 21

SÈNIOR

>= 22

INFANTIL SOTS-18

<= 17

JUVENIL SOTS-20

<= 19

MÀSTER

>= 35

JUVENIL

<= 22

SÈNIOR

>= 23

INFANTIL SOTS-16

<= 15

JUVENIL SOTS-18

<= 17

SÈNIOR

>= 18

JUVENIL

<= 19

SÈNIOR

>= 20 a 34

MÀSTER

>= 35

JUVENIL

<= 21

SÈNIOR

22 a 34

APPRENTICE

entre 35 a 44

MÀSTER

entre 45 a 54

GRAND MÀSTER
GREAT GRAND MÀSTER

entre 55 a 64
>= 64 +

INFANTIL SOTS-15

<= 14

JUVENIL SOTS-18

15 a 18

OPEN

>=19

VETERÀ

>= 56

SÈNIOR

<= 55

Les edats seran per any natural
420

470

EUROPE

FINN

LÀSER 4.7

LÀSER RADIAL

LÀSER ESTÀNDARD
LÀSER MÀSTER

PATÍ DE VELA JÚNIOR

PATÍ DE VELA 1a Categoria
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PATÍ DE VELA 2a Categoria

TECHNO 293

FUNBOARD

29er

VETERÀ

>= 56

SÈNIOR

<= 55

SOTS-15

<= 14

SOTS-17

<= 16

JUVENIL

<= 17

SÈNIOR

>= 18

MÀSTER

entre 35 a 55

GRAND MÀSTER

>= 55

JUVENIL

<= 17

SÈNIOR

>= 18

1.3.1.8 Finançament
Art. 29

El club organitzador es compromet a finançar
íntegrament el campionat concedit. Tanmateix, pot
demanar la col·laboració de patrocinadors i les
subvencions que per a aquesta finalitat pugui destinar
la Federació Catalana de Vela.
El club organitzador pot cobrar en concepte de drets
d’inscripció per a les classes de vela lleugera, una
quantitat màxima per tripulant. A petició del secretari
de classe, la Federació Catalana de Vela pot
autoritzar sobrepassar el límit establert.

Art. 30

El club organitzador es compromet a facilitar
allotjament, manutenció i despeses de desplaçament,
així com a satisfer els drets d’arbitratge dels jutges,
oficials de regata i la resta de membres que formen
part dels comitès.

1.3.1.9 Difusió pels mitjans de comunicació
Art. 31

El club organitzador ha de proporcionar notes de
premsa, imatges i altre material per tenir repercussió a
través dels mitjans de comunicació. La Federació
Catalana de Vela ha d’utilitzar els seu mitjans de
comunicació per fer la màxima difusió del campionat.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LA CLASSE OPTIMIST
El Campionat de Catalunya de la classe Optimist és obert a tots els
regatistes de la classe Optimist que reuneixin els requisits següents:
-

Llicència federativa de l’any en curs.
Carnet de classe de l’any en curs.
Classificació per al campionat segons que s’estableix en
aquesta guia.

Format de competició del Campionat de Catalunya: flota

Es convoca el Campionat de Catalunya de la classe Optimist per
al:
1. Campionat de Catalunya de grup 1
Tancat per als regatistes del grup 1.
*** La FCV es reserva el dret de convidar regatistes de contrastat
nivell sempre com a places addicionals.

2. Campionat de Catalunya de grup 2
Tancat per als regatistes de grup 2.
3. Campionat de Catalunya de grup 3
Obert per a tots els regatistes de grup 3.
PREMIS CLASSE OPTIMIST
Es recomana fer el repartiment de trofeus de la manera següent:
• 3 primers classificats grup 1
• 3 primers classificats grup 2
• 3 primers classificats grup 3
També es recomana complementar aquets premis amb:
• Premis per categories d’edat Sots-16, Sots-13 i Sots-11
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS DE CLUBS DE LA
CLASSE OPTIMIST GRUP 1 I GRUP 2
El Campionat de Catalunya per equips de clubs de la classe Optimist
és una final tancada de 8 equips segons: Els 6 millors equips
classificats d’acord amb el rànquing individual a data 1 del mes de
celebració del Campionat més 1 equip del club organitzador més 1
club campió de Catalunya en l’edició de l’any anterior.
Sistema de classificació:
- S’han de tenir en compte els 4 millors regatistes de cada
club en el rànquing individual del seu grup.
- Han de comptabilitzar-se les posicions d’aquests
regatistes en el rànquing del seu grup i sumar-se tot
confeccionant un rànquing de clubs que serà el resultant
d’ordenar les puntuacions assolides pels clubs de menor
a major (a la baixa).
- Els equips estaran formats per 4 o 5 regatistes sempre
que no siguin d’un grup superior al que correspon el
campionat.
Per a comptabilitzar les posicions en el rànquing i poder participar en
el Campionat, un regatista haurà de tenir llicència d’aquest mateix
club des de l’inici de la temporada amb data 1 de setembre.

1.3.2 COPA CATALANA
1.3.2.1 Reglament de la Copa Catalana
La Copa Catalana és la competició, trofeu i distinció que atorga
la Federació Catalana de Vela.
És d’exclusivitat de la Federació Catalana de Vela la
convocatòria, organització i control de les Copes Catalanes en
totes i cada una de les seves classes.
Així, i per tal d’agrupar i sistematitzar les normes que regulen les
esmentades Copes, es publica el següent:
1.3.2.2 Convocatòria de la Copa Catalana
Art. 1

La convocatòria de la Copa Catalana de Vela és
competència exclusiva de la Federació Catalana de
Vela.
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Art. 2

La FEDERACIÓ pot delegar, i així ho ha de fer
habitualment, l’organització de les Copes Catalanes
en els seus clubs, d’acord amb el que preveu aquest
reglament, sempre que estiguin al corrent de les
seves obligacions amb la FEDERACIÓ.

Art. 3

La convocatòria s’ha d’estendre a les classes i
modalitats que determini la Federació Catalana de
Vela.

Art. 4

Els criteris que aconsellaran o no la convocatòria de la
Copa Catalana per a una determinada classe o
modalitat són: el nombre de llicències d’aquesta, la
difusió que tingui en diferents clubs, la política de la
mateixa Federació i la difusió que tingui aquesta
futura classe dins l’àmbit nacional.

1.3.2.3 Condicions mínimes per a la convocatòria de la Copa
Catalana
Art. 5

Per convocar una Copa Catalana és necessari que la
classe corresponent estigui reconeguda per la
FEDERACIÓ.

Art. 6

Campionats individuals. Cal assegurar la participació
(no simplement la inscripció) de 5 vaixells que
representin un mínim de 2 clubs. No es preveu
distinció de categories.

Art. 7

Llicència federativa. Tots els participants han de
disposar de la llicència federativa d’esportista i els
patrons representaran necessàriament el club pel qual
l’hagin obtinguda.

1.3.2.4 Sol·licitud de les Copes Catalanes
Art. 8

Els clubs interessats a organitzar la Copa Catalana
d’una determinada classe o modalitat han de
demanar-ho per escrit a la FEDERACIÓ i omplir el
qüestionari que els facilitarà la secretaria de la
FEDERACIÓ. Així mateix, han d’informar de la seva
petició a la secretaria territorial de la classe, també
per escrit.

Art. 9

En la sol·licitud el club ha de fer constar la seva
conformitat amb el contingut d’aquest reglament i el
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compromís d’organitzar la Copa totalment d’acord
amb aquest.
Art. 10

L’escrit de sol·licitud ha d’entrar a la secretaria de la
Federació dins el termini establert per a la confecció
del calendari de regates oficial de la FEDERACIÓ i
sempre serà per a la temporada següent.

1.3.2.5 Concessió de les Copes Catalanes
Art. 11

La concessió de les Copes Catalanes de cada any
s’ha de fer en la sessió de la Junta Directiva que
tindrà lloc a partir de l’últim semestre de l’any, entre
els clubs que l’hagin sol·licitada de la manera prevista
en els articles anteriors. Aquest acord, l’ha de
comunicar el secretari de la FEDERACIÓ als clubs
afectats.

Art. 12

Per a la concessió de les Copes, la FEDERACIÓ ha
de demanar preceptivament l’aval a la secretaria
territorial de la classe.

1.3.2.6 Anunci, Instruccions de Regata, recorreguts
Art. 13

El club organitzador ha de preparar l’anunci de regata
d’acord amb les regles de la WORLD SAILING i les
prescripcions de la RFEV i la FEDERACIÓ. L’ha de
sotmetre a l’aprovació del CCJOR. Ha de revisar-lo
amb el secretari territorial, publicar-lo i distribuir-lo
almenys dos mesos abans de començar el campionat.

Art. 14

El club organitzador ha de proposar la composició del
Comitè de Regata (2 oficials com a mínim), del
Comitè de Mesurament (un oficial mesurador) i del
Comitè de Protestes (3 jutges de protestes). Un
membre d’aquest comitè l’ha de designar directament
el CCJOR. La composició dels comitès s’ha de
notificar al CCJOR perquè hi doni la seva conformitat.

Art. 15

Un mes abans de l’inici de la Copa com a mínim el
club organitzador ha d’editar la proposta d'Instruccions de Regata
que el Comitè Català de Jutges i Oficials de Regata
haurà de revisar i aprovar, i aquestes també les ha de
revisar el secretari territorial, l’OPR i el president del
Comitè de Protestes i del Comitè de Regata.
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Art. 16

Els anuncis i les Instruccions de Regata de les Copes
Catalanes s’han de redactar en català. Tanmateix es
poden acompanyar de la seva traducció a altres
idiomes. El CCJOR de la FEDERACIÓ ha redactat un
anunci i unes Instruccions de Regata tipus a l’abast de
tothom per aplicar a les regates.

Art. 17

Els recorreguts per les diferents classes han de ser,
en la mesura del possible, els especificats en el punt
de circuits de competició.

1.3.2.7 Participació
Art. 18

La Copa Catalana és una regata oberta i no limitada.

1.3.2.8 Finançament
Art. 19

El club organitzador es compromet a finançar
íntegrament la copa concedida. Tanmateix, pot
demanar la col·laboració de patrocinadors i les
subvencions que per a aquesta finalitat pugui destinar
la Federació Catalana de Vela.
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