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PART 1.4  
RÀNQUING OFICIAL DE LA FCV I CIRCUITS DE 
COMPETICIÓ 
 

 

1.4.1 RÀNQUING OFICIAL DE LA FCV 

1.4.1.1 Rànquing de les disciplines de Vela Lleugera, Patí de Vela,  
Radiocontrol i Windsurf. 

Objectius 
 

(a) Establir una classificació anual i unificada de competidors. 
(b) Potenciar tant la constància com la qualitat dels competidors. 

 
El rànquing de les diferents classes podrà ser elaborat conjunta i 
indistintament per la FEDERACIÓ i les secretaries de classe. Es responsabilitat 
de la FEDERACIÓ l’elaboració del rànquing de les classes estratègiques. 
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Requisits per participar 

Per classificar-se en el rànquing oficial de la FCV, és necessari:  

 

- Tenir la llicència federativa d’esportista per la FCV 
- Estar al corrent de les obligacions amb les respectives classes 

(carnet de classe) 
- Els regatistes de la Federació Andorrana de Vela poden participar 

en els Circuits Catalans de les respectives classes en igualtat de 
condicions que els regatistes catalans excepte pel que fa als 
sistemes de selecció per confeccionar els equips de la Selecció 
Catalana. (Són exclosos de la classificació del sistema de selecció) 

 
- Tots els regatistes estrangers amb llicència catalana poden 

participar en el circuit català en igualtat de condicions que els 
regatistes catalans excepte en allò referent als sistemes de 
selecció per a participació amb la Selecció Catalana (Són exclosos 
de la classificació del sistema de selecció) 

 
La Federació Catalana de Vela ha de revisar periòdicament els 
rànquings, d’acord amb la secretaria de la classe, per determinar si 
procedeix excloure del rànquing els regatistes que no tenen vigent el 
carnet de classe. 
 
- Les secretaries de les respectives classes han de fixar una data 

límit per complir amb les obligacions de la classe. 
- Fins a aquesta data els regatistes poden ser admesos 

provisionalment en el rànquing oficial de les respectives classes. 
- A partir d’aquella data els regatistes que no estiguin al corrent de 

les obligacions amb les seves respectives classes s’han d’excloure 
del rànquing oficial de la FCV. 

- Tot aquell regatista que obtingui el carnet de classe a partir de la 
data límit fixada per la secretaria de la classe, no tindrà dret a 
comptabilitzar els punts assolits amb anterioritat. 

 
Altres punts d’interès 

El primer classificat del rànquing oficial de la FCV a final de 
temporada és considerat campió del rànquing de la seva classe. 

 
Validesa de les regates per puntuar en el rànquing 

 
A l’efecte que la regata sigui vàlida per al rànquing, els clubs 
organitzadors s’han de regir per la part 1.2 d’organització de regates 
de la Federació Catalana de Vela i han de fer arribar les classificacions 
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a la FEDERACIÓ i al secretari de classe corresponent no més tard de 
tres dies hàbils després d’acabar la regata.  
 
Si no és així, la FCV pot considerar no vàlida la regata per a la formació 
del rànquing i indicar-ho així en el llistat del rànquing. 

 
Regates puntuables 

Campionats de Catalunya i Copes Catalanes. 

Regates de Nivell 2 

 
Sistema de puntuació 

 
● Tots els regatistes comencen la temporada amb 0 punts. 
● S’ha d’aplicar el sistema de puntuació baixa del RRV Vigent 

(apèndix A) per a cadascuna de les proves. 
● Totes les proves, de totes les regates, formaran una única sèrie.  
● Tots aquells esportistes que no hagin participat en una regata del 

circuit, o que totes les seves puntuacions d’aquesta regata siguin 
DNC, la seva puntuació serà igual al nombre de participants del 
grup més voluminós de la regata +10 punts.  

● Cada 5 proves vàlides disputades hi haurà un descart: 5-10-15-20,... 
● En cas d’empat s’ha de resoldre segons el RRV, apèndix A8. 

 
Guanyador: 

- El primer del rànquing és el regatista/tripulació amb un menor 
nombre de punts al final de temporada. 

 
 

1.4.2 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PER CLASSES 

 
Es consideren així els circuits establerts per les classes o disciplines per 
organitzar les seves temporades de competició en funció dels interessos de 
cadascuna d’elles. 
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1.4.2.1 Classe Optimist 

 
CIRCUIT CATALÀ CLASSE OPTIMIST 

 
Bases: 
El circuit català de la classe Optimist es celebra de l’1 de setembre 

de l’any en curs al 31 d’agost de l’any següent. 
 
Per a la classe Optimist, es defineixen les zones següents: 
Zona nord: de Portbou a Blanes 
Zona centre: de Malgrat a Sitges  
Zona sud: de Sitges (CN Aiguadolç) a les Cases d’Alcanar 
 
Als efectes dels requisits de logística d’organització, les regates es 

classifiquen de la manera següent: 
Regates de nivell 1: Campionat de Catalunya 
Regates de nivell 2: 5 regates del calendari oficial 
Regates de nivell 3: Resta de regates 
 
Es portaran a terme 5  regates de Nivell 2 classificatòries i el 

Campionat de Catalunya. 
 
El repartiment de les regates per zones es durà a terme de la 

següent manera: Es faran 2 N2 a cada zona, tret de la zona que 
organitzi el Campionat de Catalunya, que en tindrà 1. 

 
En el cas que hi hagi més de 2 clubs de la mateixa zona que vulguin 

organitzar una prova de Nivell 2, aquell/s clubs que tinguin més 
antiguitat continuada en la organització d’aquesta prova 
deixarà/n d’organitzar-la. En cas de que els clubs afectats tinguin 
la mateixa antiguitat continuada, la classe proposarà al comitè 
vela lleugera quin club deixarà d’organitzar-la. 

 
 En el cas que hi hagi més de 2 clubs de la mateixa zona, que no 

hagin organitzat la temporada anterior una prova de Nivell 2 i que 
es postulin per organitzar-la, la classe proposarà al comitè de vela 
lleugera quins seran d’aquests clubs, els que han d’organitzar-la i 
el trimestre que l’han d’organitzar. 

 
 
Les regates de N2 es duran a terme els mesos de setembre, octubre, 

novembre, gener i febrer. 
 
Les 3 primeres regates de N2 ( setembre, octubre i novembre) es 
faran en zones diferents. 
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CIRCUIT CATALÀ DE LA CLASSE OPTIMIST I FORMATS DE COMPETICIÓ 
 
El conjunt de les 5 regates de nivell 2 més el Campionat de 
Catalunya ha de formar el circuit català. 
 
El format de competició és per Classes (A i B)  i l’adscripció als 

diferents grups es farà  de la manera següent: 
 
CLASSE A: Limitat als 160 primers regatistes del rànquing català de 
la temporada anterior (anteriors rànquings G1 - G2 i classificació 
Campionat Catalunya G3), excloent els regatistes que abandonin la 
classe.  
 

- A criteri tècnic, la FCV pot convidar regatistes amb un nivell 
acreditat sempre com a places addicionals. 

- Un regatista de la CLASSE B podrà participar, com a regatista 
convidat a la CLASSE A, en les regates de Nivell 2 del Circuit Català 
d'Optimist de la seva zona, prèvia sol·licitud i autorització de la 
Federació, amb el vistiplau del club organitzador. Aquesta 
sol·licitud s'haurà de realitzar no més tard de 5 dies abans de 
finalitzar el termini d'inscripció de la regata que es vulgui 
participar. 
 
 
CLASSE B: Resta de regatistes 
 
 
 

FORMAT DE COMPETICIÓ CLASSE A 
 
 

El format de competició per la Classe A serà sota el següent Sistema: 
 
Els vaixells navegaran una sèrie de classificació (3 regates N2 en els 

mesos de setembre a novembre) i una sèrie final (2 regates 
N2 en els mesos de gener i febrer més el Campionat de 
Catalunya). 

 
Al finalitzar les 3 regata N2 (setembre, octubre, novembre) els dos 

grups (Groc/Blau) havent-se completat un mínim d’11 proves, 
en la següent regata de N2 (gener) començarà la sèrie final 
amb els dos grups (Or i Plata). 

 
En cas de no haver completat un mínim d’11 proves, es continuarà 

navegant en sèrie de classificació en la següent regata N2 
(gener). 
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En cas de no haver completat un mínim d’11 proves després de les 4 

regates de N2,  es continuarà navegant en sèrie de 
classificació en la següent regata N2 (febrer). 

 
 
 
Assignació de grups: 
 
Sèrie Classificatòria: 
Els vaixells seran assignats a un màxim de dues flotes: Groc i Blau. 

Aquests grups es faran del 50% amb el nombre d’inscrits de 
cada regata N2 al moment del tancament del termini 
d’inscripció descrit a l’Anunci de Regata. 

  
L'assignació de grups (Groc/Blau) de cada dissabte de les regates N2 

es faran seguint el rànquing en aquell moment. 
 
Per la 1a regata de N2, els grups s’establiran en base al rànquing de la 

temporada anterior excloent els regatistes que hagin deixat 
la classe. 

 
L'assignació dels grups no serà motiu de reparació (això modifica la 

Regla 62.1 (a) del RRV). 
 
Cada diumenge els grups es s’assignaran de nou envers les proves de 

dissabte, sempre que s’hagin disputat com a mínim dues 
proves per cada grup. En cas contrari continuaran navegant 
amb els grups de dissabte. 

 
Sèrie Final: 
 
Els vaixells seran assignats a un màxim de dues flotes: Or i Plata. Els 

grups es farà per ordre de rànquing, al 50% primer del 
rànquing estarà al Grup Or la resta al Grup Plata. 

 
A criteri tècnic es podran assignar places extres del grup Or, sense 

que restin places dels regatistes que s’han guanyat aquesta 
condició. 

 
 
No hi haurà noves assignacions de Grups en tota la sèrie final.  
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Elegibilitat per la participar en el circuit català de la classe Optimist: 
 
- Als efectes de participació al circuit català de la classe Optimist, 

es considera regatista estranger aquell que no disposa de la 
nacionalitat espanyola ni residència legal a Espanya, tot i tenir la 
llicència catalana. 

 
- Tots els regatistes estrangers o amb llicència d’altres comunitats 

poden participar en el circuit català d’Optimist en igualtat de 
condicions que els regatistes catalans, sense optar a formar part 
de la Selecció Catalana. 

 
La Federació Catalana de Vela, per al desenvolupament esportiu del 
circuit català de la classe Optimist i dels regatistes planifica l’ascens 
entre els grups de competició de la manera següent: 
 
 
Ascens de Classe B a Classe A 
 
Ascendiran de categoria els primers regatistes de la classificació del 
Campionat de Catalunya de Classe B per tal de completar la classe A 
amb 160 regatistes. 
 
A criteri tècnic es podrà ascendir a un regatista a la Classe A, com a 
plaça addicional.  
 
Un regatista podrà sol·licitar la renúncia a l’ascens a la Comissió 
Esportiva. 
 

 
1.4.2.2 Classe Patí de Vela  
 
SISTEMA DE SELECCIÓ AUTONÒMICA  PER A LA CLASSE “PATÍ DE VELA”: 

Per poder participar en el Campionat d’Espanya o d’altres regates de caire 
Nacional o Internacional que es requereixi un Sistema classificatori, en la 
Classe “Patí de Vela”:  

1 - Només podran participar els patrons de 1ª categoria i els 15 primers 
classificats de l’últim Campionat de Catalunya de 2ª categoria.  

 
Els patrons de 1ª categoria hauran de complir amb un dels següents requisits:  
∙ Participat en el 50% del Campionat Territorial de l’any en curs, o bé 
∙ Que hagin participat en 2 regates de Nivell 0, 1 o 2  
 
Els regatistes de 2ª categoria del Club organitzador del Campionat Estatal, 

podran participar a l’esdeveniment, si compleixen amb el requisit d’haver 
participat i acabat (segons definició d’acabar del RRV) el 50% de les proves 
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del Campionat Territorial de l’any en curs encara que no estiguin entre els 
15 primers classificats.  

 
En aquest cas, el Club organitzador, els haurà d’acreditar una antiguitat com 

a regatista del Club de com a mínim 1 any, a més de la seva solvència 
esportiva pel que fa a maneig de l’embarcació i coneixement del 
Reglament de Regates.  

 
A més caldrà que en els 10 dies següents a la celebració del Campionat de 

Catalunya, el Club haurà de proposar a la Secretaria Nacional de la Classe 
els regatistes pels quals respon i la Secretaria Nacional acabarà validant la 
proposta si s’escau.  

 
2 - Aquells regatistes que han iniciat el sistema classificatori en una 

Territorial no podran canviar de Territorial sense l’autorització de la RFEV, 
prèvia consulta amb la Secretaria Nacional de la Classe. 

 
 
1.4.2.3 Classe Techno293 

 
Bases: 
El circuit català de la classe Techno es celebra de l’1 de setembre de l’any 
en curs al 31 d’agost de l’any següent. 
 
El format de competició amb el que es comença la nova temporada ve 
definit per les edats que els regatistes tindran al finalitzar la temporada 
en vigor, i així quedaran reflectides en el rànquing de cada categoria. 
 
Les categories seran sots 13, sots 15 i sots 17. Competiran en la mateixa àrea 
de regates i amb la mateixa sortida, encara que els recorreguts poden ser 
diferents. 
 
En Techno sots 13 es navegarà amb veles de 5.8 m amb càmber o inferior. 
En Techno sots 15 es navegarà amb veles de 6.8 m amb càmber o inferior. 
En Techno sots 17 es navegarà amb veles de 7.8 m amb càmber o inferior. 

 
 
 
 
 
 
 


