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Javier Marsans

CATAMARÀ
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ESTEL
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EUROPA
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ILCA
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OPTIMIST

Albert García

PATÍ DE VELA
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PATÍ DE VELA JÚNIOR

Víctor Mateos

WINDSURF: RACEBOARD

Luis Camacho

WINDSURF: TECHNO 293 OD i Foil
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WINDSURF: FUNBOARD
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David Mari
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RELACIÓ DE CLUBS INSCRITS
1 A.E.E INSTITU ICÀRIA DE BARCELONA
2 CN AIGUABLAVA
3 CM ALTAFULLA
4 CN L'AMETLLA DE MAR
5 CN AMPOLLA
6 CN ARENYS DE MAR
7 CNATACIÓ BADALONA
8 CV BADALONA
9 CW BADALONA
10 CN EL BALÍS
11 CV LA BALLENA ALEGRE-II
12 CLUB WINDSURF PALS
13 C NATACIÓ BARCELONA
14 RCM BARCELONA
15 RCN BARCELONA
16 CN BÉTULO
17 CV BLANES
18 KITESURF CLUB BUNKER
19 CN CABRERA
20 CLUB WINDSURF SANT PERE PESCADOR
21 CN CALA CANYELLES
22 CN I DE TENNIS CALAFELL
23 CN CALELLA
24 CV CALELLA
25 CN CAMBRILS
26 C DE MAR I VENT CANET
27 CV CANET DE MAR
28 CN CASES D'ALCANAR
29 CM CASTELLDEFELS
30 CN CASTELLDEFELS
31 CLUB DE MAR CALAFELL
32 AE CIUTAT VELLA
33 CN COMA-RUGA
34 CN COSTA BRAVA
35 CE COSTABRAVA EXTREME
36 CN CREIXELL
37 CM CUBELLES
38 CLUB VELA WINDCAMBRILS
39 CV F. EMPURIABRAVA
40 CE EOLIS KITE
41 CN L'ESCALA
42 CN ESTARTIT
43 CM FENALS
44 ASS. ESP. DE VELA FORÇA 3
45 CN GARRAF
46 CV GOLFUS EMPURIABRAVA
47 CN HOSPITALET-VANDELLÓS
48 CE IMPULSE
49 CE KITESURF MALGRAT DE MAR
50 CV KITE MALGRAT
51 CN LLAFRANC

53 CN LLORET DE MAR
54 PIRATES KITE CLUB
55 CN MASNOU 56 CV MATARÓ
57 CM MONTGAT
58 C OCATA VENT
59 ONES CLUB ESPORTIU
60 CV PALAMÓS
61 CLUB PATÍ DE VELA PALOMARES
62 CV PALS
63 C PATÍ DE VELA BARCELONA
64 CN PINEDA DE MAR
65 CN PINYANA
66 CV PLATJA LLARGA
67 CN PORT BOU
68 CN PORT DE LA SELVA
69 CW PORT DE LA SELVA
70 CN PORT D'ARO
71 CM PORT GINESTA
72 CMAR PORT OLÍMPIC
73 CM PRAT
74 CN PREMIÀ
75 WIND. ASSOCIATS DE PREMIÀ
76 SE RANC
77 CV RIUMAR
78 REUS CLUB DE MAR
79 GEN ROSES
80 CN SA RIERA
81 CM SA TUNA I AIGUAFREDA
82 CN SALOU
83 CW SANLLEHY BROTHERS
84 CV SANT ANTONI
85 CN SANT CARLES DE LA RÀPITA
86 CN SANT FELIU DE GUÍXOLS
87 C KITESURF SANT PERE PESCADOR
88 CN SANT POL DE MAR
89 CN SITGES
90 C MAR SITGES
91 CN SKIPPER
92 CE LA SURFERA GIRONINA
93 CN TAMARIU
94 RCN TARRAGONA
95 CM TORREDEMBARRA
96 CN TROPICANA
97 ESCOLA VELA ADAPTADA
98 CV VENTGRAT
99 C DE MAR VILANOVA I LA GELTRÚ
100 CN VILANOVA
101 CN VILASSAR DE MAR

52 CN LLANÇÀ
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GENERALITATS
PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA GUIA ESPORTIVA
1. ORGANITZACIÓ
La Guia Esportiva és un conjunt de reglaments tècnics d’obligat compliment i altres documents
consultius compilats per la Federació Catalana de Vela, FCV d’ara endavant, amb la col·laboració dels
membres dels estaments, dels secretaris territorials, dels membres dels diferents Comitès i de la Junta
Directiva de la pròpia Federació Catalana de Vela.
La guia, modifica i substitueix l'anterior, a partir de l’1 de setembre de l’any en què s’aprova.
2. OBJECTIU
La Guia Esportiva té com a objectiu principal regular l’esport de la vela en tots els seus àmbits:
ensenyament i competició.
3. ACTUALITZACIÓ ANUAL
La guia es revisa, consensua i modifica anualment, a fi d’actualitzar-la i mantenir-la vigent amb
l’aprovació final de la Junta Directiva.
Les propostes de modificació, seran emeses per escrit a través dels secretaris de les classes i dels
Directors Esportius dels clubs inscrits a la Federació.
4. MODIFICACIONS
Pel que fa a les modificacions que es puguin plantejar per causes que afectin el desenvolupament
esportiu en l’àmbit territorial, el Comitè corresponent, haurà de presentar l’esmena a la Junta Directiva
de la Federació Catalana de Vela.
Una vegada aprovat, només es podrà modificar per causes força justificades. En aquest cas, el Comitè
afectat, haurà de presentar per escrit, l’esmena a la Junta Directiva de la Federació, qui la estudiarà, i
procedirà a la seva aprovació, si s’escau.

5. SUGGERIMENTS
La Federació Catalana de Vela, tindrà en compte tots els suggeriments rebuts per escrit, dels regatistes,
tècnics, organitzadors de regates, clubs, etc., que es cregui, puguin aportar d’alguna manera millores
a la guia, tant dels seus continguts com per l’activitat esportiva de la vela en general
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PART 1.1
REGLAMENT DE DISCIPLINES I CLASSES

1.1.1 DEFINICIONS
Classe

Conjunt d’embarcacions en què el disseny, la construcció i les seves
característiques estan regulades en les regles de classe. També
descriu el conjunt o agrupació de persones que naveguen en els
velers que compleixen aquestes regles de classe.

Regla de Classe

Reglamentació tècnica que defineix les seves característiques
tècniques i/o d’organització interna.

Disciplina

Cadascuna de les divisions organitzades en què s’agrupen les
diferents classes (Vela Lleugera, Patí de Vela, Creuer, Radiocontrol,
Windsurf i Kitesurf).

Comitè

Òrgan d’assessorament a la Junta Directiva, constituït per aquesta,
per a una millor administració de les disciplines reconegudes.

1.1.2 REGLAMENT DE DISCIPLINES I CLASSES
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1.1.2.1 Disciplines Reconegudes per la Federació Catalana de Vela
L’esport de la vela s’estructura en disciplines esportives i cadascuna d’aquestes per
diferents classes.
Les disciplines reconegudes per la FEDERACIÓ són:
Vela
Lleugera

Creuers

Patí
de Vela

Radio
control

Windsurf (surf a vela) i
Kitesurf (surf d’estel)

1.1.2.2 Classes reconegudes per la FEDERACIÓ
Totes les classes que tinguin flota en l’àmbit català podran ser reconegudes per la
Federació Catalana de Vela.
Per tal d’accedir al reconeixement federatiu anual, una classe haurà de complir els
següents requisits:
a) Tenir una flota mínima de 10 embarcacions en un mínim de 2 clubs afiliats a la
FEDERACIÓ, participant en alguna regata del calendari de regates de la FEDERACIÓ.
b) Les classes olímpiques reconegudes per la WORLD SAILING seran directament
reconegudes per la Federació Catalana de Vela.
1.1.2.3 Classes estratègiques per la FEDERACIÓ
Les classes estratègiques juvenils son aquelles potenciades per la RFEV i FCV amb clares
opcions de passar al programa olímpic a curt termini, o estan dins de l'itinerari per a
aconseguir arribar a una altra classe participant als Jocs Olímpics i que el Consell Català̀ de
l'Esport valida en cada cicle olímpic després de consensuar-ho amb la Federació Catalana de
Vela, sempre valorant uns mínims de participació́ per països internacionals i nacionals.
1.1.2.4 Classes olímpiques per la FEDERACIÓ
Les classes olímpiques són aquelles que es troben dins del programa olímpic del COI i de
World Sailing en cada cicle olímpic.
1.1.2.5 Procediments
A fi que una classe sigui reconeguda, o en cas que perdi alguna d’aquestes condicions,
caldrà prèvia aprovació o ratificació de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ, a proposta del
comitè corresponent.
El reconeixement es renova anualment en funció de l’activitat, dels resultats obtinguts i
de les perspectives de futur que presentin.
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DISCIPLINES I CONSIDERACIÓ DE LES CLASSES SEGONS LA FEDERACIÓ PER LA SEVA
ORGANITZACIÓ ESPORTIVA
Disciplina

Classe

Reconeguda

Estratègica

Olímpica

Vela Lleugera

Catamarans

X

Vela Lleugera

Estel

X

Vela Lleugera

Optimist

X

Vela Lleugera

Europa

X

Vela Lleugera

420

X

X

Vela Lleugera

ILCA 4

X

X

Vela Lleugera

ILCA 6 Masculí

X

X

Vela Lleugera

470 Mixt

X

X

X

Vela Lleugera

49r i 49r FX

X

X

X

Vela Lleugera

Finn

X

Vela Lleugera

Finn Màster

X

Vela Lleugera

ILCA Màster

X

Vela Lleugera

ILCA 7

X

X

X

Vela Lleugera

ILCA 6 Femení

X

X

X

Vela Lleugera

Nacra 17

X

X

X

Vela Lleugera

Waszp

X

X

Vela Lleugera

Nacra 15

Patí de Vela

Patí de Vela

X

Patí de Vela

Patí de Vela Júnior

X

Radiocontrol

IOM

X

Creuer

Creuer Tripulació

X

Creuer

Creuer Offshore

X

Creuer

Creuers Clàssics i Època

X

Creuer

Monotips Mini 6.5

X

Creuer

Monotips J70

X

Windsurf i Kitesurf

Kitesurf

X

Windsurf i Kitesurf

KiteRace

X

Windsurf i Kitesurf

Windsurf Techno 293 Sots 15
Infantil

X

Windsurf i Kitesurf

Windsurf Techno 293 Sots 17
Infantil

X

Windsurf i Kitesurf

Windsurf TechnoPlus 293

X

Windsurf i Kitesurf

IQFOIL Femení i Masculí

X

Windsurf i Kitesurf

Windsurf Raceboard

X

Windsurf i Kitesurf

Windsurf Funboard

X

X

X

X

X

X
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PART 1.2
REGLAMENT 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.
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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.

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 costera

Regata a la qual no se 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.

Regata oficial

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.
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Sèrie

Conjunt de regates els resultats de les quals s’agrupen per a una finalitat
determinada (un torneig de temporada, etc.).
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 a la sol·licitud de l’aval de la FEDERACIÓ.
Les regates de nivell 1 i 2 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.
El club organitzador d’una regata de nivell 0 o 1 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.
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 Vela Catalana
NIVELL 1 - Campionats de Catalunya
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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.
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.
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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 Anunci i Instruccions de Regata.
g)
Aprovació del protocol d’inauguració i cloenda de la regata i entrega de premis.
h)
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
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
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* 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 Anunci i Instruccions de Regata.
g)
Aprovació del protocol d’inauguració i cloenda de la regata i entrega de premis.
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 RFEV.
La FEDERACIÓ emetrà l’aval corresponent per la seva concessió.
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 Vela Catalana.

La Setmana Vela Catalana és una regata de la FEDERACIÓ que pot delegar la seva organització
directament a un club o agrupació de clubs amb els requeriments establerts. 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
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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 en
el termini que estableix la FEDERACIÓ. El Comitè corresponent de la Federació valorarà el
conjunt de sol·licituds per tal de definir la configuració dels Circuits Catalans i proposar-lo a
la Junta Directiva de la FEDERACIÓ.
1.2.5.6

Regates de Nivell 3

Les regates de N3 hauran de ser informades a la Federació pel club organitzador amb la
màxima antelació possible.
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 de força major previ a la celebració
del Campionat
Previ a l’inici de la primera prova del Campionat prevista, i en el cas de no poder-se realitzar les
proves els dies previstos per força major, el Club organitzador comunicarà a la FEDERACIÓ el
més aviat possible les raons per ajornar o cancel·lar les regates programades i la FEDERACIÓ
resoldrà i comunicarà la decisió adoptada, la possible nova data haurà de ser validada pel
Comitè corresponent de la FEDERACIÓ. 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.
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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:
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 d’acreditar la llicència de tècnic corresponent.
El club organitzador haurà d’establir uns drets d’inscripció d’acord amb la normativa 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 40 € d’inscripció per tripulant.
Nivell 2 Per a totes les regates de nivell 2, el club pot sol·licitar fins a 30 € d’inscripció per tripulant.
Es podrà posar un recàrrec de fins el 100% 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.
De forma excepcional el Club organitzador podrà sol·licitar a la FEDERACIÓ sobrepassar els límits
establerts, dels preus d’inscripció indicats, aquesta sol·licitud haurà de comptar amb el vistiplau per
escrit del secretari de classe corresponent.
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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.
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
A l’Anunci i/o instruccions de regata especificaran les normes de seguretat a complir.
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.
És necessari complir amb la normativa del Real Decreto 62/2008 del 25 de gener i altres
que siguin d’aplicació per l’organització de les proves esportives nàutiques quant a
salvament i seguretat marítima. S’haurà de complir la normativa de la classe respectiva.
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
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generals o puntuals que pugui imposar Capitania Marítima o Autoritat corresponent amb
aquesta matèria.

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.
El club haurà de respectar les recomanacions de les autoritats sanitàries i establir el
protocols necessaris. Aquest protocols hauran de ser explicats a l’Anunci de Regates i a les
Instruccions de Regates.
1.2.6.7 Assegurances i cobertura de risc
El Club organitzador haurà de tenir una assegurança de RC en vigor que cobreixi l’activitat
a celebrar. Els clubs organitzadors de regates han de tenir especial cura alhora de cobrir els
riscs que pot comportar l’organització d’una activitat esportiva atenent a les
responsabilitats que es poden derivar.
1.2.6.8 Classificacions (nivells 1-2)
Les classificacions definitives- a falta de les possibles apel·lacions- hauran d’estar validades
pel PRO i enviades a la FEDERACIÓ telemàticament o documentalment no més tard de 48h
de finalitzar la regata.
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)
Número de Llicència federativa.
c)
Nom de cada persona o persones de cada iot competidor (relació d’inscrits)
segons el programa oficial.
d)
Club al qual pertany el patró de cada iot competidor, segons la llicència
federativa.
e)
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 tenirles en compte a l’hora d’incloure-les en els rànquings, els sistemes de classificacions o altres
condicions que afectin a la competició efectuada.
Els resultats s’hauran de realitzar amb el programa de gestió de resultats SAILTI. En el cas
de que el Club organitzador no disposi del programa, la Federació li cedirà durant la durada
de l’esdeveniment aquest programa per tal de fer les classificacions.
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1.2.6.9 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

1.2.6.10 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

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: 100€/dia* (bruts) més manutenció **.
• Oficials i jutges en pràctiques: Manutenció ** i allotjament si és necessari.
• Les despeses de quilometratge són de 0,19 €/km més peatges.
• Aquestes despeses i les tarifes s’han d’abonar durant el mes de la
competició. Una data diferents haurà de ser notificada amb anterioritat.
• A partir de 100 km de desplaçament des del domicili del jutge al club,
l’organitzador ha de facilitar allotjament i manutenció*** als jutges.
*Les despeses s’abonaran en format de liquidació. (veure Annex)
**La Manutenció consistirà com a mínim en un pícnic (Entrepà gran, fruita i aigua de 1,5l)
*** La manutenció constarà d’esmorzar i sopar. Aquesta manutenció podrà ser oferta per
l’organització o es donaran tiquets per valor com a mínim de 5€ per l’esmorçar i 20€ pel
sopar.
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1.2.8 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.
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 reg
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1.2.9

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

Anunci de regata

Basat estàndard FEDERACIÓ

Sol·licitud permís a capitania marítima**

1 mes abans

Publicació de l’anunci de regata

1 mes abans

Instruccions de regata

Basades estàndard FEDERACIÓ

Recursos humans regata

Enviar a FEDERACIÓ

Comitè de regates (Oficial + voluntari)

1+1

Embarcació visor en regates
Personal visor (Oficial)
Comitè de protestes (Jutges)

1

Jurat a mar regates de VL
(Control regla 42 RRV)

NO

Embarcacions abalisadores

1

Embarcacions de seguretat

1 per cada 10

Director de regata

SÍ

Control mesurament

No

Nombre mínim proves per
la validesa del trofeu

1

Participació Mínima

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
Patí, Windsurf

Catamarans

Vela Lleugera

Optimist

Aprovació 1 mes
abans

AR Federació
Aprovació 1 mes
abans

AR Federació
Aprovació 1 mes
abans

AR de Circuit
FEDERACIÓ

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

1 mes abans

Aprovació
FEDERACIÓ/CCJOR
Aprovació
FEDERACIÓ/CCJOR

Aprovació
FEDERACIÓ/CCJOR
Aprovació
FEDERACIÓ/CCJOR

Aprovació
FEDERACIÓ/CCJOR
Aprovació
FEDERACIÓ/CCJOR

IR de Circuit
FEDERACIÓ
Aprovació
FEDERACIÓ/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

Embarcacions abalisadores

2

2

2o3

2

Embarcacions de seguretat

1 per cada 10

1 per cada 10

1 per cada 10

1 per cada 10

Director de regata

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Nombre mínim proves per la
validesa del trofeu

1

1

1

1

Participació Mínima

6

6

6

6

Informe (OPR)

SI

SI

SI

SI

Informe (Dtor. Regata/ Club)

SI

SI

SI

SI

Descartes a la classificació

1 (amb 4 o més
proves vàlides)

1 (amb 4 o més
proves vàlides)

1 (amb 4 o més
proves vàlides)

1 (amb 4 o més
proves vàlides)

Presentar classificació al
secretari de la classe i a la
FEDERACIÓ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

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)

●

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.

1.2.10 PLA DIRECTOR I OPERATIVA DE LA COMPETICIÓ
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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
Documents
Constitució comitè
Acta
organitzador de la regata Fundacional
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

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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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.
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1.3.1.1 Convocatòria del Campionat de Catalunya
1.3.1.1.1 - 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.
1.3.1.1.2 - 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.
1.3.1.1.3 - 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.
1.3.1.1.4 - La convocatòria dels Campionats de Catalunya de cada any s’ha de fer pública
el mes de desembre de l’any anterior.
1.3.1.1.5 - 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.
1.3.1.1.6 - Els Campionats de Catalunya de classes estratègiques i olímpiques es duran a
terme en 2 caps de setmana amb una durada de 4 dies seguits o no, i amb un total
de màxim 12 proves.

1.3.1.2 Condicions mínimes per a la convocatòria dels Campionats de Catalunya
1.3.1.2.1 - Per convocar un campionat de Catalunya, és necessari que la classe
corresponent estigui reconeguda per la FEDERACIÓ.
1.3.1.2.2 -Campionats per equips. Competició a la qual cada club presenta el seu equip,
que competirà contra els equips representants dels altres clubs inscrits.
En cas que NO hi hagi un mínim de 4 equips que representin clubs d’aquesta federació,
el campionat no es celebrarà.
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 per 3
components. Cal especificar-ho en l’anunci de regata.
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Pel que fa a la classe Optimist els equips estaran formats per 4 o 5 components. En cas
de ser de 5 components, un d’ells serà considerat reserva.
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 s’han de dirigir
al Comitè corresponent de la FEDERACIÓ.
1.3.1.2.3 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.
1.3.1.2.4 - En acabar les regates s’han de lliurar les medalles commemoratives
corresponents als primers classificats del campionat.
1.3.1.2.5 - 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
1.3.1.3.1 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.
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1.3.1.3.2 - 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.
1.3.1.4 Concessió dels Campionat
1.3.1.4.1 - La concessió dels Campionat de Catalunya s’ha de fer en la sessió del
comitè corresponent 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.
1.3.1.5 Anunci, Instruccions de Regata, recorreguts
1.3.1.5.1 - 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.
1.3.1.5.2 - 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.
1.3.1.5.3 - 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.
1.3.1.5.4 - 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.
1.3.1.5.5 - Els recorreguts per les diferents classes han de ser, en la mesura del
possible, els especificats en el punt de circuits de competició.
1.3.1.5.6 - 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.
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Quadre resum de criteris d’organització dels Campionats de Catalunya
Criteris
Criteris

Nivell 1

Anunci de regata

Aprovació

Sol·licitud permís a capitania marítima**

1 mes abans

Publicació de l’anunci de regata

1 mes abans

Instruccions de regata

15 dies abans

Recursos humans regata

Aprovació FEDERACIÓ / CCJOR

Comitè de regates (Oficial + voluntari)

2+1

Embarcació visor en regates

més de 30 embarcacions

Personal visor (Oficial)

1+1

Comitè de protestes (Jutges)

3

Jurat a mar regates de VL
(Control regla 42 RRV)

SI

Embarcacions abalisadores

2o3

Embarcacions de seguretat

1 per cada 10

Director de regata

SÍ

Descartes a la Classificació

1 (amb 4 o més proves)

Nombre mínim proves per
la validesa del trofeu

2

Participació Mínima

10

Puntuable pel rànquing

1

Informe (OPR)

SI

Informe (Dtor. Regata/ Club)

SI

Presentar classificació al
secretari de la classe i a la FEDERACIÓ

SÍ
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1.3.1.6 Participació
1.3.1.6.1
Els Campionats de Catalunya són regates tancades a
regatistes amb llicència de la FEDERACIÓ, encara que s’hi ompet la
ompeticiónn 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.
1.3.1.7 Premis i títols dels Campionats de Catalunya
1.3.1.7.1
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 10 embarcacions en categoria absoluta, no
s’atorgarà el títol de Campió de Catalunya.
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.

El 1r participant de la classificació general serà reconegut com a vigent campió de
Catalunya de la classe sense distinció de categories addicional al quadre de
medalles.
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.
30

GUIA ESPORTIVA
2021 - 2022

Els títols de campió de Catalunya de les diferents categories poden ser
acumulatius.
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+75 anys

1

Màster
1

Veterà

1

Aprentice Màster

Sènior

sots-24

sots-21

sots-20

sots-19

sots-18

sots-17

sots-16

sots-15

sots-13

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

Great Gran Màster

420 masculí
420 femení
420
470
470 femení
470 mitxe
Catamarà Classe “A”
Catamarà Classe “A”
Femení
Catamarà F18
Catamarà F18
Femení
Catamarà H16
Catamarà H16
Femení
Catamarà intersèries
Catamarà intersèries
Femení
Estel
Estel Femení
Europe femení
Europe masculí
ILCA 4 masculí
ILCA 4
ILCA 4 femení
ILCA 6
ILCA 6 Femení
ILCA 6 Masculí
ILCA 7
Optimist G1 masculí
Optimist G1
Optimist G2 masculí
Optimist G1 femení
Optimist G2 femení
Optimist G2

Sots-11

Absolut

CLASSE

Gran Màster

Quadre de medalles
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Optimist G3 masculí
Optimist G3 femení
Optimist G3
Patí Vela 1ª Masculí
Patí Vela 1ª
Patí Vela 2ª
Pati Junior
Patí Vela 2ª Masculí
Patí júnior Masculí
Patí Vela 1ª femení
Patí Vela 2ª femení
Patí júnior femení
IOM Masculí
IOM
IOM femení
Techno 293 Masculí
Techno 293
Techno 293 femení
Techno Plus293
Techno Plus293
femení
IQ Foil Masculí
IQ Foil femení
IQ Foil
Raceboard Masculí
Raceboard
Raceboard Femení
Finn
Funboard Slàlom
Masculí
Funboard Slàlom
Funboard Slàlom
Femení
Funboard Onades
Masculí
Funboard Onades
Funboard Onades
Femení
Funboard Freestyle
Masculí
Funboard Freestyle
Funboard Freestyle
Femení

1-2-3
1-2-3

1-2-3
1-2-3

1-2-3
1-2-3

1
1-2-3

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

1
1

1
1
1

1

1-2-3
1
1
1-2-3
1
1
1-2-3
1
1
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Art. 28 - Les edats i categories de competició queden definides segons el quadre
següent: <= menor o igual >= major o igual
CLASSE

CATEGORIA

ANY AMB EDAT

OPTIMIST

Sots-16

13, 14 i 15

Sots – 13

11 i 12

Sots – 11

<= 10

INFANTIL

<= 16

JUVENIL

<= 18

ABSOLUT

>=19

JUVENIL

<= 23

SÈNIOR

>= 24

INFANTIL SOTS-18

<= 17

JUVENIL SOTS-20

<= 19

MÀSTER

>= 35

JUVENIL

<= 22

SÈNIOR

>= 23

MÀSTER

Entre 40 i 49

GRAN MÀSTER

Entre 50 i 59

GREAT GRAN MÀSTER

Entre 60 i 69

LEGEND

>= 70

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

entre 55 a 64

GREAT GRAND MÀSTER

>= 64 +

INFANTIL SOTS-15

<= 14

Les edats seran per any natural
420

470

EUROPE

FINN

ILCA 4

ILCA 6

ILCA 7
ILCA MÀSTER

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

TECHNO 293

FUNBOARD

IQ Foil

1.3.1.8

JUVENIL SOTS-18

15 a 18

OPEN

>=19

VETERÀ

>= 56

SÈNIOR

<= 55

VETERÀ

>= 56

SÈNIOR

<= 55

SOTS-17

<= 16

SOTS-15

<= 14

SOTS-13

<= 12

JUVENIL

<= 17

SÈNIOR
MÀSTER

>= 18
entre 35 a 55

GRAND MÀSTER

>= 55

JUVENIL

<= 18

SÈNIOR

>= 19

Finançament

1.3.1.8.1 - 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.
1.3.1.8.2 - 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
1.3.1.9.1 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.
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:
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-

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, que no pertanyin al Grup 1 sempre
com a places addicionals, sense opció a obtenir el títol de Campió de Catalunya.

2. Campionat de Catalunya de grup 2
Tancat per als regatistes de grup 2.

3. Campionat de Catalunya de grup 3
Tancat per als 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

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS DE CLUBS DE LA CLASSE OPTIMIST
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El Campionat de Catalunya per equips de clubs de la classe Optimist és una final
tancada de 10 equips segons: Els 8 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 equip del club campió de Catalunya en l’edició de l’any
anterior.
En cas de no arribar als 10 clubs participants, es completarà el quadre de segons
equips seguint el mateix criteri de rànquing, excloent els 4 millors regatistes que han
servit per classificar el seu club.
Sistema de classificació:
S’han de tenir en compte els 4 millors regatistes de cada club en el rànquing
individual.
Han de comptabilitzar-se les posicions d’aquests regatistes en el rànquing i sumarse 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.
Per a comptabilitzar les posicions en el rànquing, un regatista haurà de tenir
llicència d’aquest mateix club des de l’1 de gener de l’any en curs.

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
1.3.2.2.1 - La convocatòria de la Copa Catalana de Vela és competència exclusiva de
la Federació Catalana de Vela.
1.3.2.2.2 - 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
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reglament, sempre que estiguin al corrent de les seves obligacions amb la
FEDERACIÓ.
1.3.2.2.3 - La convocatòria s’ha d’estendre a les classes i modalitats que determini
la Federació Catalana de Vela.
1.3.2.2.4 - 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
1.3.2.3.1 - Per convocar una Copa Catalana és necessari que la classe corresponent
estigui reconeguda per la FEDERACIÓ.
1.3.2.3.2- 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.
1.3.2.3.3 - 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
1.3.2.4.1 - 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.
1.3.2.4.2 - En la sol·licitud el club ha de fer constar la seva conformitat amb el
contingut d’aquest reglament i el compromís d’organitzar la Copa totalment
d’acord amb aquest.
1.3.2.4.3 - 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
1.3.2.5.1 - La concessió de les Copes Catalanes de cada any s’ha de fer en la sessió
del Comitè corresponent que tindrà lloc a partir de l’últim trimestre 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 la FEDERACIÓ als clubs afectats.
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1.3.2.5.2 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
1.3.2.6.1 - 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.
1.3.2.6.2 - 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.
1.3.2.6.3 - 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.
1.3.2.6.4 - 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.
1.3.2.6.5 - 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
1.3.2.7.1 La Copa Catalana és una regata oberta i no limitada.
1.3.2.8 Finançament
1.3.2.8.1 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.

PART 1.4
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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 s’elaborat conjunta i indistintament per la
FEDERACIÓ i les secretaries de classe. Es responsabilitat de la FEDERACIÓ l’elaboraració del
rànquing de les classes estratègiques.

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

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 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
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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 s’han
de puntuar amb el nombre màxim de participants de la regata (+10).
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.
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
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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, deixarà d’organitzar-la el club que tingui més antiguitat en
l’organització d’aquest tipus de regates.
Les regates de N2 es duran a terme els mesos de setembre, octubre, novembre,
gener i febrer.

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 de grups 1 i 2.
El format de competició és per grups i l’adscripció als diferents grups es farà de la
manera següent:
GRUP 1: Limitat als 80 primers regatistes del rànquing català de la temporada
anterior, excloent els regatistes que abandonin la classe, més els ascendits segons
els criteris d’ascensos de grups.
- A criteri tècnic, la FCV pot convidar regatistes amb un nivell acreditat sempre
com a places addicionals.
GRUP 2: Limitat al nombre de regatistes de G2, que seran els del rànquing català de
G2 excloent els regatistes que abandonin la classe, més i menys els ascendits segons
els criteris d’ascensos de grups.
- Un regatista del Grup 3 podrà participar, com a regatista convidat al Grup 2, 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.
GRUP 3: Resta de regatistes.

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.
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-

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 grup 2 a grup 1
Ascendiran de categoria els primers regatistes del rànquing de G2 a data 30 de juny
per tal de completar el grup 1 amb 80 regatistes.
Ascens de grup 3 a grup 2
Un regatista podrà estar un màxim de dues temporades al Grup 3, excepte si son
sots-11, passades les dues temporades ascendiran al Grup 2. La resta ascendiran al
Grup 2 per ordre de rànquing del Campionat de Catalunya de Grup 3, fins a
completar els 80 regatistes del Grup 2, a data 30 de juny.

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 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
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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.
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PART 1.5
REGATES DE CREUER

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
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Distribució de les regates
Per a totes les flotes es consideren els nivells de regata següents:
a)
b)
c)
d)

Regates Nivell 0 Considerades d’alt nivell per la RFEV i campionats estatals i internacionals
Regates Nivell 1 Campionat de Catalunya
Regates Nivell 2 Regates que formen la Copa Catalana de cada zona
Regates Nivell 3 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.
o

ORC Tripulació Reduïda A3. Característiques tècniques:
▪ L’Embarcació ha de tenir certificat ORC de tripulació reduïda amb el
pes declarat de la tripulació.

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)
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Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club tenga
su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén empadronados o
puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la práctica de la vela.
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 al
menys el 75% de la tripulació 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 20 embarcacions participants, representant a un mínim de
6 clubs.
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.
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.
Es podrà convocar a la Classe Solitaris i Ados, sense opcions a ostentar el títol del Campió
de Catalunya RI, però si al títol de Campió de la Copa Catalana RI Solitaris o Ados.
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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)
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club tenga su
sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén empadronados o puedan
demostrar que poseen la vinculación directa con la práctica de la vela.
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 al
menys el 75% de la tripulació 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 opció al títol de campió de
Catalunya, fan falta almenys 20 embarcacions participants, representant a un mínim
de 6 clubs.
Les classes s’estableixen tal com s’especifica en el Reglament Tècnic de Creuers de la
RFEV, en l’apartat de regates RI.
Es podrà convocar a la Classe Solitaris i Ados, sense opcions a ostentar el títol de
Campió de Catalunya RI, però si al títols de Campió de la Copa Catalana RI Solitaris o
Ados.
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.
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1.5.1.3 Copa Catalana de Creuers
Copes Catalana de Creuers ORC
Consideracions generals
Aquestes regates es duen a terme amb el sistema de mesurament ORC.
S’estableix la Copa Catalana per zones:
- Zona Nord : des de Portbou fins l’Escala
- Zona Centre - Nord: 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 (Nord, Centre-Nord, Centre, Centre-Sud i Sud),
que consten d’un seguit de regates en cada zona.

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.
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club
tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén empadronados
o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la práctica de la vela.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència federativa vigent i
al menys el 75% de la tripulació han de tenir emesa per la FEDERACIÓ CATALANA DE
VELA.
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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.
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.
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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:
4 proves = 1 descart
8 proves = 2 descarts
12 proves =
3 descarts
16 proves =
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
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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.

Copes Catalana de Creuers RI
Consideracions generals
Proves
Es podrà programar una Copa Catalana, que podrà esta confeccionada per una o més
regates.
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.
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club
tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén empadronados
o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la práctica de la vela.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència federativa vigent i
al menys el 75% de la tripulació 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 RI. Una embarcació pot puntuar amb
més d’una classe sempre que tingui el certificat de mesurament de cada classe vigent.
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Sistema de competició
Els iots participants han de presentar el certificat de ràting RI.
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 RI 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.
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.
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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:
4 proves = 1 descart
8 proves = 2 descarts
12 proves =
3 descarts
16 proves =
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 RI i una
classificació per a cada grup tal com ho defineix el RTC en els apartats de cada
classe RI. 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.
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S’han d’atorgar remis a les tres primeres embarcacions classificades de cada
classe.
1.5.2 SOLITARIS i A DOS ORC

1.5.2.1 Campionat de Catalunya de Solitaris i a Dos ORC
Condicions generals
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 de Catalunya, estaran convocades amb
recorreguts que com a mínim contin de 60 milles. Aquests recorreguts podran ser
modificats, a condició de la meteorologia.
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
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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 10
iots
classificats
6
8
4
6
3
5
2
4
1
3
0,5 els DNF
2
1 fins al 10è
0,5 els DNF

Fins a 5 iots
classificats

Fins a 15
iots
classificats
10
8
7
6
5
4
3
2
1 fins al 15è
0,5 els DNF

Més de 15
iots
classificats
12
10
9
8
7
6
5
4
3
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).
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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.
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club
tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén
empadronados o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la
práctica de la vela.
Només hi poden participar les embarcacions amb certificat de ràting ORC “Double
Handed” vigent per a l’any en curs.
Regates puntuables
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 ORC
Condicions generals
El Campionat de Catalunya d’Altura està format per un conjunt de regates
puntuables.
Les regates que formen el Campionat de Catalunya, estaran convocades amb
recorreguts que com a mínim contin de 60 milles. Aquests recorreguts podran ser
modificats, a condició de la meteorologia.
Les regates que formen el campionat estan indicades en el calendari oficial de la
Federació Catalana de Vela.
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Participació
Hi poden participar tots els armadors/patrons amb llicència de la FEDERACIÓ. Puntua
el binomi iot-armador/patró (amb número de vela - llicència).
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.
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club
tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén
empadronados o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la
práctica de la vela.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència federativa vigent
i al menys el 75% de la tripulació han de tenir emesa per la FEDERACIÓ CATALANA
DE VELA.
La tripulació mínima serà d’un patró i dos tripulants.
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:
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Fins a 10
iots
classificats
6
8
4
6
3
5
2
4
1
3
0,5 els DNF
2
1 fins al 10è
0,5 els DNF

Fins a 5 iots
classificats

Fins a 15
iots
classificats
10
8
7
6
5
4
3
2
1 fins al 15è
0,5 els DNF

Més de 15
iots
classificats
12
10
9
8
7
6
5
4
3
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 70 - J 80 - Platú 25 - Mini 6.5
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1.5.4.2 Campionat de Catalunya
Sistema
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 i al menys el 75% de la tripulació han de tenir emesa per la
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club
tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén
empadronados o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la
práctica de la vela.

Classes
Es preveuen les classes de monotips reconegudes per la FEDERACIÓ.
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.
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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.

Participació
Hi poden participar tots els armadors/patrons amb llicència de la FEDERACIÓ. Puntua
el binomi iot-armador/patró (amb número de vela - llicència).
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.
Les Llicències Federatives hauran de ser emes tal com determina el Punt 11.4 de
Reglament de Llicències de la RFEV:
11.4 Las licencias deberán expedirse por la Federación autonómica donde el club
tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén
empadronados o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la
práctica de la vela.
Tots els tripulants d’un iot han d’estar en possessió de la llicència federativa vigent
i al menys el 75% de la tripulació han de tenir emesa per la FEDERACIÓ CATALANA
DE VELA.
Puntuació

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.
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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, s’aplica
com a mínim 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
Protestes

sí
sí

2
3

sí
sí

1
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
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.
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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

Editar i difondre

AR

IR

AR

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.

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
Regata

Comitè
Protestes

X

X
X

Àrbitres

Mesurador

X

X

X

Oficina
Regata
X

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

Atenció als participants
Els clubs organitzadors han de facilitar, en la mesura del possible, una zona
d’aparcament als participants.
Els clubs organitzadors han de facilitar una setmana com a mínim de dret
d’amarratge gratuït abans de la regata, i una setmana com a mínim 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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PART 2
SECRETARIS DE CLASSE

2.1

DEFINICIÓ ORGÀNICA

El Secretari Català de classe és el representant dels regatistes davant de la Federació. El seu
objectiu és vetllar per la classe i fer d’interlocutor entre regatistes, clubs i Federació. A proposta
del president del Comitè corresponent es podran integrar en els Comitès de les Disciplines
reconegudes a la Federació. Aquests nomenaments hauran de ser ratificats per la Junta Directiva
de la FEDERACIÓ.
El Secretari Territorial de Classe té el mandat per un període de quatre anys; podent ésser
reelegit, sense limitació. S’haurà d’elegir el càrrec no més tard de la finalització de l’any de
venciment del mandat.
2.2

FUNCIONS

Són funcions del secretari de classe:
2.2.1 Àrea de Competició
▪

Col·laborar amb la confecció del calendari de regates, definint el circuit català de
la classe i vetllant per la seva organització.

▪

Vetllar pel bon funcionament de les regates, procurant que es compleixin els
criteris específics de cada classe: drets d’inscripció, recorreguts, horaris, etc.

▪

Promoure l’organització dels Campionats de Catalunya, Copes Catalanes i regates
de del circuit català

▪

Incentivar i assessorar els clubs en l’organització dels campionats buscant la seu
adequada que reuneixi els requisits necessaris per acollir aquests esdeveniments.
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Els secretaris de classe hauran de vetllar pel compliment dels terminis establerts
de sol·licituds del campionat corresponent i els seus avals.
▪

Informar a la Federació en temps suficient del calendari nacional i internacional
de la classe.

▪

Representar a la classe en Copes i Campionats de Catalunya, regates nacionals i
internacionals celebrades a Catalunya; així com representar la Federació en els
actes en què específicament se li encomani.

▪

Confeccionar i enviar a la FEDERACIÓ les possibles notes de premsa de les regates
destacades amb contingut suficient, sempre acompanyades de fotografies per a la
seva difusió.

▪

Coordinar amb l’Associació de Classe estatal, en el seu cas, per a la gestió i
tramitació dels carnets de la flota catalana i treballar conjuntament amb els clubs
organitzadors pel seu control.

▪

Col·laborar en l’elaboració de la Guia Esportiva.

▪

Col·laborar amb el CCJOR per a la determinació de les necessitats tècniques de la
classe en funció de la regata.

2.2.2 Àrea de Tecnificació
▪

Col·laborar en el programa d’entrenaments, en la seva localització i la
determinació de les concentracions i els clínics de la Classe.

▪

Col·laborar en la coordinació dels desplaçaments de la Selecció Catalana.

▪

Comunicar a la Federació els talents detectats a la classe i en general qualsevol
informació tècnico esportiva rellevant.

2.2.3 Àrea de Formació
▪

Col·laborar amb l’àrea de formació en la planificació dels seminaris corresponents.

En qualsevol cas, és tasca dels Secretaris de Classe definir els objectius en l’àrea de
formació de la classe i executar el pla d’accions per al seu desenvolupament,
conjuntament amb la Federació.
2.3

L’ASSEMBLEA GENERAL
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L’Assemblea General de la Classe és l’òrgan superior de govern i representació de les Classes
Territorials i els seus acords vàlidament adoptats en l’àmbit de les seves competències (Punt
2.3.2), seran vinculants per a tots els seus membres.
Els acords adoptats per l’Assemblea General de la Classe NO poden entrar en contradicció amb
els reglaments de World Sailing, RFEV, FCV i altres que li siguin d’aplicació.
2.3.1 Composició
Són membres de l’Assemblea de ple dret, amb veu i vot, els regatistes que comptin
amb carnet de classe vigent i llicència federativa d’esportista de l’any en curs i haver
participat la temporada anterior a un mínim de dos regates del circuit català de
qualsevol classe reconeguda. Aquests requisits s’han de complir en el momento de
la convocatòria de l’assemblea corresponent.
Els regatistes menors de 16 anys seran representats pel seu pare, mare o tutor legal.
2.3.2 Competències
Correspon a l’Assemblea General les competències següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aprovar la memòria d’activitats de l’exercici vençut a proposta del secretari.
Aprovar l’informe d’ingressos i despeses a proposta del secretari.
Aprovar el pressupost de l’exercici següent a proposta del secretari.
Elegir el secretari territorial de la classe.
Resoldre qualsevol assumpte que figuri en l’ordre del dia de la reunió.
En general, totes les que per la seva transcendència hagin de ser sotmeses a
l’Assemblea.

2.3.3 Classes d’Assemblees
L’Assemblea General es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari.
L’Assemblea Ordinària és preceptiva i es recomana la seva convocatòria anual
coincidint amb la celebració del Campionat de Catalunya.
Són extraordinàries la resta d’Assemblees Generals que es convoquin.
2.3.4 Convocatòria
L’Assemblea es convoca a instància del secretari o a petició del 15 % dels seus
membres, no podent passar en aquest últim cas, més de 10 dies entre el moment
en què el secretari rebi la sol·licitud i la data en què s’emeti la convocatòria.
En el cas d’haver estat demanada la reunió de l’Assemblea i que no es procedís a la
seva convocatòria per part del secretari en el termini establert a l’apart anterior,
qualsevol dels signants de la petició podrà dirigir-se a la Federació Catalana de Vela,
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que requerirà el secretari per tal que la dugui a terme. Si no es convoca en el termini
de 5 dies naturals, podrà ser directament convocada per la pròpia Federació.
La convocatòria de l’Assemblea es farà pública amb un mínim de 15 dies d’antelació
a la data de celebració; mitjançant almenys escrit dirigit a cadascun dels seus
membres, en el qual s’indicarà l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La
convocatòria també s’haurà de comunicar a la Federació Catalana de Vela.
D’Acord amb les prescripcions legals que lo siguin d’aplicació, es podrà celebrar les
assembles de forma telemàtica, garantitzant fefaentment la identitat dels
assistents.
En el seu cas, els documents i informació quant a les matèries que són objecte de
l’Assemblea General s’haurà de posar a disposició dels membres a la seu de la
Federació des de la seva convocatòria.
2.3.5 Constitució
L’Assemblea queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi
concorrin la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, a celebrar mitja
hora després de la primera, serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.
A totes les Assemblees es procedirà en primer lloc al recompte dels presents,
resolent en primer lloc les impugnacions o reclamacions que s’hi puguin formular.
2.3.6 Adopció d’acords
L’Assemblea adoptarà els acords per majoria simple dels vots dels seus assistents.
No s’admetran els vots delegats ni per correu; la votació serà personal i
presencial/telemàtica. Quan es tracti de l’acord d’un vot de censura es requerirà
una majoria de dos terços dels membres presents a la sessió.
Els acords de l’Assemblea no podran tenir caràcter retroactiu.

2.3.7 Presidència de l’Assemblea
L’Assemblea serà presidida pel secretari de la classe, que haurà de posar els mitjans
suficients per estendre l’acta corresponent.
El secretari dirigirà els debats concedint o retirant la paraula, fixant el torn màxim
d’intervencions; procedirà les votacions, suspendrà la paraula; amonestarà i en cas
d’incidència greu podrà expulsar de la sessió a qui es comporti de manera
irrespectuosa; suspendrà l’Assemblea per temps determinat quan es produeixin
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circumstàncies que no en facin possible el curs, i aixecaran la sessió un cop discutits
tots els assumptes de l’ordre del dia.
2.3.8 Aprovació de l’acta
En acabar cada Assemblea el secretari o a qui aquest designi ha de redactar l’acta,
la qual s’ha d’aprovar en assemblea o bé en un termini màxim de 15 dies naturals
per delegació de 2 interventors designats per la mateixa assemblea, els quals han
de signar l’acta conjuntament amb el secretari de classe.
S’ha de donar compte de l’acta als membres de l’Assemblea i enviar còpia a la
Federació Catalana de Vela en un termini màxim de 30 dies des de la data
d’aprovació.
2.4

ELECCIÓ DEL SECRETARI TERRITORIAL DE CLASSE

El secretari territorial de classe és elegit per l’Assemblea General per tots els membres per
majoria dels vots, i el dret de sufragi és lliure, directe, personal, igual i secret.
Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple dels vots. El
nou secretari pasarà a ser membre de l’Assemblea i a presidir-la.
Expirat el mandat, o per causa de cessament, l’elecció del Secretari s’ha de dur a terme a la
primera Assemblea General que hagi de tenir lloc, havent-se previst l’assumpte en el
corresponent ordre del dia de la convocatòria i restant el secretari sortint com a secretari en
funcions fins a la celebració de la nova elecció.
Des del moment de l’anunci de convocatòria hi ha un termini de 10 dies naturals per trametre a
la Federació Catalana de Vela les candidatures. Són candidatures vàlides les presentades per una
persona major d’edad i que compti amb l’aval de com a mínim el 10 % dels membres de
l’Assemblea.
Transcorregut el termini, la Federació ha de proclamar els candidats definitius per procedir a
l’acte de votacions en lloc i hora previstos per a la celebració de l’Assemblea en la convocatòria.
En el cas que esdevingui una única candidatura definitiva, el candidat o candidata el nomenat
automàticament per la Federació sense necessitat d’eleccions.
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Vela ha de ratificar l’elecció del nou secretari en
la primera sessió que celebri.
2.5

EL VOT DE CENSURA
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Per poder sol·licitar un vot de censura contra el secretari territorial de classe cal dirigir escrit
formal davant la Federació Catalana de Vela com a mínim pel 15 % dels membres de l’Assemblea
General, que ha d’adjuntar les signatures i còpia dels DNI dels signants.
Un cop presentada la sol·licitud, s’ha de constituir en el termini de 10 dies una mesa de 3
persones formada per dos delegats de la Federació Catalana de Vela i el primer signant de la
sol·licitud. Són funcions de la mesa, entre d’altres, comprovar l’adequació de la sol·licitud i
controlar el desenvolupament de l’Assemblea i l’acte de votacions, així com resoldre els incidents
que puguin sorgir en el procés.
Un cop comprovat per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits del primer apartat,
aquesta ha de convocar l’Assemblea General, que ha de celebrar-se en un termini màxim de 15
dies, amb la finalitat de dur a terme l’acte de votacions, prèviament al qual tenen veu els
representants dels sol·licitants i el censurat.
L’Assemblea General i l’acte de votacions els ha de controlar i supervisar la mesa, que ha de
resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin derivar, i els seus acords són
immediatament executius i la votació no s’interromp ni es pot suspendre per aquesta raó.
Acabada la votació, la mesa disposa de l’escrutini i del recompte de vots. Contra la resolució final
de la mesa, es pot interposar en un termini màxim de 3 dies el recurs corresponent a la Federació.
El vot de censura només es pot acordar per votació favorable de dos terços dels membres de
l’Assemblea General presents en la sessió.
Un cop acordat el vot de censura, el secretari ha de cessar automàticament i la Junta Directiva
nomenar un delegat gestor. Les funcions d’aquest corresponen a les de gestió ordinària de la
classe. En un termini no superior a 30 dies, el delegat gestor ha de convocar Assemblea General
per a l’elecció del nou secretari en els termes previstos en el present capítol. No es pot promoure
un nou vot de censura fins transcorreguts almenys sis mesos des de l’elecció del nou secretari.
En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar de nou fins a transcorregut
un període mínim de dos anys des de la celebració de l’Assemblea General en què s’hagi rebutjat.
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PART 3
ÀREA D’ENSENYAMENT – ESCOLA CATALANA DE VELA

3.1

XARXA D’ESCOLES RECONEGUDES

Escola Catalana de Vela agrupa la xarxa d’escoles de vela repartides al llarg de tot el litoral català,
que compleixen tots els requisits de qualitat necessaris per formar part de les escoles
reconegudes per la Federació, i a les quals es pot aprendre i practicar una o diverses modalitats
de navegació a vela.
Totes aquestes escoles s’identifiquen amb una imatge comuna, la marca Escola Catalana de Vela,
que garanteix la qualitat del sistema d’ensenyament.
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3.1.1 Serveis
Escola Catalana de Vela ofereix a les escoles que en formen part:
● Sistema d’ensenyament unificat en contínua actualització.
● Promoció de la vela.
● Material didàctic exclusiu.
● Programes específics per a vela escolar.
● Activitats esportives conjuntes.
● Ofertes exclusives.
● Participació en l’oferta formativa de la Federació.
● Formació continuada de tècnics.
● Assegurança mitjançant el carnet d’escola.
● Suport de l’equip d’ECV.
● Borsa de treball de tècnics.
3.1.2 Estàndards d’ensenyament
Des de l’any 1986 l’Escola Catalana de Vela té un sistema d’ensenyament estandarditzat
sotmès a una actualització constant, que garanteix la qualitat dels ensenyaments que s’hi
imparteixen.
La darrera actualització del sistema d’ensenyament estandarditzat es treballa amb la
supervisió d’un grup de treball on representants escoles reconegudes de gran volum
d’activitat validen l’estructura i tractament dels continguts tècnics de la metodologia.
3.1.3 Requisits per al reconeixement de les Escoles de Vela
●
●
●

●
●
●

●

Hi ha un reglament on s’estableix tot allò que ha de complir una escola de vela per poder
ser reconeguda per ECV (annex 1). En destaquem:
Garantir que els diferents ensenyaments que s’imparteixen segueixen els Estàndards
d’Ensenyament de la Vela establerts per l’Escola Catalana de Vela.
Utilitzar sistemàticament les eines de registre per al reconeixement del nivell assolit per
part de l’alumnat, d’acord amb els Estàndards d’Ensenyament de la vela establerts per
l’Escola Catalana de Vela.
Tramitar la llicència d’escola per a tots els alumnes tal com estableix el Decret 58/2010
de 4 de maig, títol 8, article 149.3.
Els instructors, per poder exercir com a tals, complir amb les obligacions descrites per la
Llei de l’exercici de les professions de l’esport 3/2008, de 23 d’abril.
Els instructors, estar en possessió de la llicència federativa de tècnic de l’any en curs tal
com estableix l’article 149.3 del títol 8 del Decret 58/2010, la qual cobreix el que exigeix
l’article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig.
Tenir feta l’adaptació, per a les característiques de l’escola en concret, del Pla de
seguretat bàsic de l’ECV.

3.1.4 Modalitats de vela a les escoles reconegudes
A les escoles reconegudes es poden practicar una o diverses modalitats de navegació a vela:
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●
●
●
●

Vela lleugera: inclou catamarà i patí
Creuer
Planxa de windsurf
Kitesurf

3.1.5 Categories d’escoles reconegudes
Hi ha tres categories d’escola reconeguda en funció de si pertanyen a un club membre de la
Federació o no i dels mesos al llarg de l’any durant els quals desenvolupen activitat:
Escola reconeguda (ER)
Pot ser ER aquella escola de vela que forma part d’un club membre de la Federació Catalana
de Vela i que té activitat durant més de sis mesos a l’any.
Escola reconeguda de temporada (ERT)
Pot ser ERT aquella escola de vela que forma part d’un club membre de la Federació
Catalana de Vela i que té activitat durant sis mesos a l’any com a màxim.
Escola (reconeguda) adherida (EA)
Pot ser EA aquella escola de vela que no forma part d’un club membre de la Federació
Catalana de Vela, independentment dels mesos durant els quals té activitat.
3.2 FORMACIÓ
L’Àrea d’Ensenyament de la Federació proporciona formació pròpia, no reglada, així com
seminaris d’interès per a les escoles de vela, els seus tècnics i alumnes.
També col·labora en la formació dels tècnics esportius i programa cursos de preparació per a
l’obtenció de les diferents titulacions nàutiques.
S’informarà les escoles reconegudes dels cursos programats, que també es podran consultar en
el web vela.cat.

3.2.1 Titulacions de tècnic
(Part 5 Comitè de Tècnics)
a) Tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en vela
El 23 de juliol de 2010 es va aprovar el Reial Decret pel qual s’estableixen les titulacions de
Tècnic Esportiu en Vela en Aparell Fix i Tècnic Esportiu en Vela en Aparell Lliure segons les
exigències marcades pels diferents nivells educatius. El Departament d’Ensenyament és
l’encarregat d’aquesta formació, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela.
Hi ha dos graus de formació:
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●

Grau mig: MITJÀ: Porta a l’obtenció del títol de Tècnic Esportiu en Vela en Aparell
Fix (VL i Creuer) o de Tècnic Esportiu en Vela en Aparell Lliure (TDV). Consta d’un
cicle inicial i un cicle final.

●

Grau superior: Porta a l’obtenció del títol de Tècnic Esportiu Superior en Vela en
Aparell Fix (VL i Creuer) o de Tècnic Esportiu Superior en Vela en Aparell Lliure (TDV).

b) Cursos en període transitori
L’Escola Catalana de l’Esport, conjuntament amb la Federació Catalana de Vela, continua
organitzant cursos de tècnics en nivell I en l’especialitat de Kitesurf que encara es troba en
període transitori.
3.2.2 Treballar com a tècnic: requisits legals
D’acord amb la Llei de l’exercici de les professions de l’esport, tots els professionals en actiu
han de poder acreditar que tenen competències d’assistència sanitària immediata referides
a la reanimació cardiopulmonar, han de contractar una assegurança prèvia de
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar a tercers
en la prestació dels serveis professionals i han d’estar inscrits en el Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya.
●

Cursos per acreditar competències d’assistència sanitària immediata referides a la
reanimació cardiopulmonar. La Federació Catalana de Vela organitza cursos per
acreditar aquestes competències a aquells clubs que ho sol·licitin. En el bloc comú dels
cicles d’ensenyaments esportius, els diferents Instituts acreditats pel Departament
ofereixen formacions en aquest àmbit.

●

Assegurança de responsabilitat civil. La llicència de tècnic cobreix els requisits que
demana la llei de l’exercici professional.
●

Registre. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General del Consell Català de
l’Esport mitjançant els models d’impresos normalitzats per a la inscripció.

3.2.3 Formació federativa
La Federació organitza periòdicament, en funció de la demanda i de la legislació vigent,
cursos de formació no reglada relacionats amb el món de la vela.
●

Curs de Seguretat i Supervivència en el Mar - World Sailing: La Reial Federació
Espanyola, segons les directrius de la World Sailing, autoritza a la Federació
Catalana de Vela a realitzar els cursos de seguretat i supervivència en el mar. Aquest
curs certifica la formació en seguretat i primers auxilis de la World Sailing, que es
requereix per a la participació en regates d’altura .

3.2.4 Seminaris Formació contínua
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Amb la finalitat de millorar la qualificació i les aptituds dels nostres professionals i
col·laboradors, s’organitzen seminaris periòdicament.
●

Dimecres de Vela: els Dimecres de Vela són un seguit de sessions que tracten temes
transversals a tots els àmbits de la Vela. Aquests estan oberts a tota la comunitat
de navegants, federats, esportistes, jutges i tècnics.

●

Clínics esportius per a tècnics: els clínics tenen com a objectiu donar eines i recursos
teòrics i pràctics perquè els tècnics i tècniques de la Vela Catalana s'especialitzin en les
diferents modalitats de vela que es practiquen a Catalunya. Aquests Clínics neixen de la
voluntat del Comitè de Tècnics de la Vela Catalana i aposten per una formació completa
que millori l'ensenyament de la vela.

3.2.5 Formació de jutges, oficials de regata, abalisadors i mesuradors
Des de l’Àrea d’Ensenyament, es programa i gestiona la formació dels jutges, oficials de
regata, abalisadors i mesuradors d’acord amb les directrius del Comitè CCJOR.
Es convoquen al llarg de l’any els diferents cursos necessaris per a cadascun d’aquests
col·lectius.
(Part 6 CCJOR)

3.2.6 Escola Nàutica
L’Escola Nàutica de la Federació Catalana de Vela organitza cursos per obtenir les diferents
titulacions nàutiques d’esbarjo.
Els clubs interessats a organitzar un curs a la seva seu es poden posar en contacte amb la
Federació.
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PART 4
PROGRAMES DE TECNIFICACIÓ I ALT RENDIMENT

4.1

CLASSIFICACIÓ, DIRECCIÓ I NORMES
4.1.1 Classificació dels programes de tecnificació esportiva
Són programes que desenvolupa la FEDERACIÓ amb la col·laboració de la
Secretaria General de l’Esport. Representen la continuïtat del procés
d’aprenentatge en l’itinerari esportiu que els regatistes han iniciat amb el projecte
d’ensenyament de l’Escola Catalana de Vela i tenen continuïtat fins a l’alt nivell.
Inclouen els programes:
● Selecció Catalana
● Programes de continuïtat
● ARC (Alt Rendiment Esportiu de Catalunya)
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4.1.2 Direcció dels programes de tecnificació esportiva
La direcció dels programes de tecnificació esportiva es responsabilitat de la
Comissió Esportiva creada a l’efecte per la Junta Directiva. Aquesta comissió
estarà encapçalada pel Vicepresident Esportiu, i en seran membres el
President del Comitè de Vela Lleugera, el Director Esportiu i altres membres
que es consideri oportú i que estarà sota la supervisió de la Junta Directiva de
la FEDERACIÓ i que coordinarà les seves tasques amb els diferents comitès
existents a la FEDERACIÓ i amb els Clubs Nàutics.
El President de la FEDERACIÓ, en virtut de la seva condició, presideix aquesta
Comissió.
4.2

PROGRAMA SELECCIÓ CATALANA (SC)

És un programa de durada específica, dirigit a esportistes que es classifiquen mitjançant els
criteris de selecció establerts pels Campionats i/o Copes d’Espanya. Paral·lelament, aquests
esportistes poden ser membres del programa ARC.
4.2.1 Objectius del programa SC
● Preparar-se per a Copes i Campionats d’Espanya amb un programa esportiu
que potencií el sentiment i representativitat d’equip català.
● Classificar regatistes per a activitats de la selecció de la RFEV.
● Assentar els coneixements impartits en les concentracions i entrenaments
i posada en comú entre tot l’equip català.
● Obtenir resultats que permetin als esportistes entrar al programa ARC.
4.2.2 Classes i esportistes del programa SC
Formen part d’aquest programa les classes estratègiques i olímpiques i els seus
esportistes i tècnics.
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4.2.3 Calendari SC
El programa SC funciona per micro cicles d’entrenament previs als campionats
objectiu (Campionats i Copes d’Espanya). Els processos de selecció es tanquen
abans d’iniciar el campionat.
Puntualment, es pot convidar regatistes que estiguin en posició de ser Selecció
Catalana a les concentracions del programa SC, tenint en compte el rànquing
català més vigent. El nombre de regatistes convidats l’establirà la Comissió
Esportiva de la FEDERACIÓ
4.2.4 Tècnics SC
Els tècnics del programa seran designats per la Comissió Esportiva de la
FEDERACIÓ i hauran de complir els requisits de formació establerts per la
Federació Catalana i/o la Real Federación Española de Vela (Tècnic d’Esport Grau
Mig o Superior o equivalent).
Les funcions dels tècnics són:
● Representació tècnica de la Federació i coordinació i interlocució amb els
tècnics dels clubs catalans.
● Seguiment de regates de selecció del rànquing català.
● Planificació dels entrenaments del programa.
● Elaboració d’informes durant els entrenaments previs i durant el campionat
objectiu, que inclourà detall de les conductes i possibles incidències
produïdes.
● Suport tècnic als regatistes.
● Vetlla per una correcta formació del regatista tant en l’àmbit esportiu com
educacional transmetent els valors de solidaritat, companyonia i sentiment
d’equip.

4.2.5 Integrants de la Selecció Catalana
Els criteris de selecció de cada classe seran publicats a la Guia Esportiva de la
FEDERACIÓ.
És el rànquing oficial de la FEDERACIÓ qui defineix el procés selectiu que quedarà
tancat en la darrera regata de selecció celebrada.
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En cas de situacions d’absoluta excepcionalitat la Comissió Esportiva podrà
establir un criteri alternatiu.
4.2.6 Formació específica de la Selecció Catalana
4.2.6.1 Classe Optimist
El sistema de selecció de la classe Optimist ve donat pel rànquing català a la
data immediatament anterior a la celebració de la Copa o Campionat
d’Espanya, d’acord amb els criteris de participació i número de regatistes
establerts per la RFEV.
AJUTS
Els membres de la SC de la classe Optimist seran subvencionats al 100% en les
seves despeses per la FEDERACIÓ, d’acord amb lo establert a la Guia Esportiva,
per la seva participació en Copa i Campionat d’Espanya i als entrenaments
previs de preparació.

És requisit indispensable, per tenir dret a aquesta subvenció:
●
●
●

Acollir-se íntegrament a la logística i entrenaments previs organitzats
per la FEDERACIÓ.
Portar l’indumentària facilitada per la FEDERACIÓ en tots els actes
oficials del Campionat.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la
FEDERACIÓ.

4.2.6.2 Classe Techno293
El sistema de selecció de la classe Techno293 ve donat pel rànquing català a la
data immediatament anterior a la celebració de la Copa o Campionat
d’Espanya.
El número d’integrants de la Selecció Catalana de la classe Techno293, per
assistir a Copa i Campionat d’Espanya, serà l’establert a l’annex de
“COMPOSICIO DE LA SELECCIÓ CATALANA PER CLASSES”
La FEDERACIÓ adaptarà la distribució i número de regatistes per a la classe
Techno293 segons els criteris que comuniqui la RFEV.
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AJUTS
Els membres de la SC de la classe Techno293 seran subvencionats al 100% en
les seves despeses per la FEDERACIÓ, d’acord amb lo establert a la Guia
Esportiva, per la seva participació en Copa i Campionat d’Espanya i als
entrenaments previs de preparació.
És requisit indispensable, per tenir dret a aquesta subvenció:
●
●
●

Acollir-se íntegrament a la logística i entrenaments previs organitzats
per la FEDERACIÓ.
Portar l’indumentària facilitada per la FEDERACIÓ en tots els actes
oficials del Campionat.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la
FEDERACIÓ.

4.2.6.3 Classe ILCA 4
El sistema de selecció de la classe ILCA 4 ve donat pel rànquing català a la data
immediatament anterior a la celebració de la Copa o Campionat d’Espanya,
d’acord amb els criteris de participació i número de regatistes establerts per la
RFEV.
AJUTS
Els membres de la SC de la classe ILCA 4 seran subvencionats al 100% en les seves
despeses per la FEDERACIÓ, d’acord amb lo establert a la Guia Esportiva, per la seva
participació en Copa i Campionat d’Espanya i als entrenaments previs de preparació.
És requisit indispensable, per tenir dret a aquesta subvenció:
●
●
●

Acollir-se íntegrament a la logística i entrenaments previs organitzats per la
FEDERACIÓ.
Portar l’indumentària facilitada per la FEDERACIÓ en tots els actes oficials del
Campionat.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la FEDERACIÓ.

4.2.6.4 Classes ILCA6, 420 i Europa
El sistema de selecció de les classes ILCA 6, Europa i 420 ve donat pel rànquing català
a la data immediatament anterior a la celebració de la Copa o Campionat d’Espanya.
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La FEDERACIÓ pot modificar la distribució i número de les regates del sistema de
selecció per a de les classes ILCA6, 420 i Europe segons els canvis que la RFEV pugui
fer del seu calendari de regates.
AJUTS
Els membres de la SC de les classes ILCA 6, 420 i Europe seran subvencionats per la
seva participació en Copa i Campionat d’Espanya d’acord amb els barems establerts
amb anterioritat a l’inici de temporada i seguint el criteri de cobrir el 100% de les
despeses dels seleccionats recollint la distància de la seu i les jornades de durada de
l’event.
L’esportista seleccionat rebrà, directament de la FCV o del seu Club la subvenció
assignada amb antelació a la celebració del campionat. Serà responsabilitat de cada
esportista/tècnic/club la contractació i organització de la seva expedició.
Les subvencions atorgades als esportistes estaran subjectes a la normativa fiscal i de
justificació marcada pel CCE de aplicació en cada cas.
És requisit indispensable, per tenir dret a formar part de la Selecció Catalana:
●
●
●
●
●
●

Haver fet el Campionat de Catalunya de l’any vigent.
Haver participat, com a mínim, en el 75% de les proves del circuit català
de la temporada vigent.
Portar l’indumentària facilitada per la FEDERACIÓ en tots els actes
oficials del Campionat.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la
FEDERACIÓ.
Tenir informe positiu del Director Esportiu al respecte del compliment
dels requisits anteriors.
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4.3
PROGRAMA D’AJUTS A REGATISTES DE CLASSES ESTRATÈGIQUES JUVENILS
CATALANES EN LA SEVA PARTICIPACIÓ A MUNDIALS (AL CONTINENT EUROPEU) O EUROPEUS

Els regatistes juvenils de la FEDERACIÓ que hagin estat seleccionats a l’equip nacional de la RFEV,
de les classes estratègiques de la FCV, s’acolliran als ajuts establerts per la RFEV.
Aquells regatistes juvenils de la FEDERACIÓ que hagin estat seleccionats a l’equip de classe de la
RFEV, de les classes estratègiques de la FCV, disposaran dels següents ajuts per part de la
FEDERACIÓ
AJUTS
Seran subvencionats amb els costos establerts per la RFEV per l’assistència a
aquests campionat i que seran liquidats directament per la FEDERACIÓ.
És requisit indispensable, per tenir dret a aquest ajut:
●
●
●

Haver fet el Campionat de Catalunya de l’any vigent.
Haver participat, com a mínim, en el 75% de les proves del circuit català
de la temporada vigent.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la
FEDERACIÓ.

Tenir informe positiu del Director Esportiu al respecte del compliment dels requisits anteriors
Als efectes dels ajuts establerts en aquest apartat, la classe EUROPA es considera classe
Estratègica Juvenil.
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4.4

PROGRAMA EQUIP CATALÀ CLASSES ESTRATÈGIQUES JUVENILS

Al principi de cada temporada esportiva la Federació comunica als clubs nàutics i els seus
esportistes l’organització i funcionament dels programes de continuïtat, destinats a introduir i
garantir una adequada càrrega d’entrenament sostinguda dels esportistes amb clara projecció a
l’alt nivell, prenent especial atenció a aquells que estiguin competint en disciplines infantils i
juvenils o que pel seu perfil, evolució tècnica i compromís siguin considerats per la FEDERACIÓ
susceptibles d’entrar a formar part d’aquest programa.
Aquestes activitats incorporaren aspectes com l’evolució esportiva, orientació i seguiment del
pla de recorregut esportiu amb les classes adequades, preparació física i psicològica.
L’objectiu d’aquest programa és fer el seguiment i orientar als regatistes de classes
estratègiques que vulguin fer el recorregut natural per arribar a classes olímpiques.
Per motius estratègics i de preparació tècnica es poden incloure regatistes que tinguin
experiència o habilitats suficients per ajudar a les diferents classes en les seves activitats
4.4.1. Objectius del programa Equip Català Classes Estratègiques Juvenils
● Classificar aquests regatistes per a equips nacionals, l’equip preolímpic i altres
campanyes de la RFEV.
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● Disposar de representació catalana als campionat internacionals en classes
estratègiques
● Agrupar els regatistes catalans de classes estratègiques de nivell destacat.
4.4.2.Calendari Equip Català Classes Estratègiques Juvenils
Els regatistes d’aquest programa seguiran un calendari i una planificació que serà
informada pel director esportiu de la FEDERACIÓ als esportistes del programa i al
director esportiu del seu club.
La Federació designa les seus dels entrenaments, el tècnic responsable de l’activitat en
cada cas i les diferents activitats.

4.4.3. Accés al programa Equip Català Classes Estratègiques
L’accés a aquest programa sempre és a criteri tècnic de la Comissió
Esportiva de la FEDERACIÓ. Es faran consultes prèvies amb els directors
esportius dels clubs amb esportistes susceptibles de ser inclosos en aquest
programa.
4.4.4. Seguiment del programa
El regatista disposa d’un seguiment i pla d’entrenaments individualitzat.
AJUTS
Les despeses del desenvolupament del programa Equip Català de Classes
Estratègiques seran assumides amb la seva totalitat per la FEDERACIÓ, d’acord
amb els criteris tècnics establerts.
És requisit indispensable, per tenir dret a aquests ajuts:
●

Acollir-se a la logística i calendari establert per la FEDERACIÓ.

●

Portar l’equipació facilitada per la FEDERACIÓ en tots els actes oficials
del Campionat.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la
FEDERACIÓ.
Tenir informe positiu del Director Esportiu al respecte del compliment
dels requisits anteriors

●
●
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4.5. PROGRAMA EQUIP OLÍMPIC CATALÀ

Aquest programa va adreçat a regatistes que principalment vulguin dur a terme una
campanya olímpica.
4.5.1. Objectius del programa Equip Olímpic Català
● Classificar aquests regatistes per a concentracions nacionals, equips
nacionals, equip preolímpic, equip olímpic i altres programes d’alt
nivell de la RFEV.
● Disposar de representació catalana als campionats internacionals en
CCOO i JJOO.
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4.5.2.Classes del programa Equip Olímpic Català
Són totes les classes olímpiques reconegudes per la WORLD SAILING.
4.5.3. Accés al programa Equip Olímpic Català
L’accés a aquest programa sempre és a criteri tècnic amb decisions presses per la
Comissió Esportiva de la FEDERACIÓ.
AJUTS

Els membres de l’equip olímpic català no inclosos a l’equip preolímpic de la RFEV
seran subvencionats per la seva participació en Copa i Campionat d’Espanya,
regates del circuit COEV, Europeus i Mundials (sempre que es celebrin al continent
europeu) d’acord amb els barems establerts amb anterioritat a l’inici de
temporada i seguint el criteri de cobrir el 100% de les despeses dels seleccionats
recollint la distància de la seu i les jornades de durada de l’esdeveniment i sempre
amb aquelles despeses que no hagin estat subvencionades per la RFEV
Un esportista no podrà rebre pel mateix concepte subvencions de la FCV i de la
RFEV.
L’esportista seleccionat rebrà, directament de la FCV o del seu Club la subvenció
assignada amb antelació a la celebració del campionat. Serà responsabilitat de cada
esportista/tècnic/club la contractació i organització de la seva expedició.
Les subvencions atorgades als esportistes estaran subjectes a la normativa fiscal i
de justificació marcada pel CCE de aplicació en cada cas.
És requisit indispensable, per tenir dret a la subvenció:
●
●
●

Portar l’indumentària facilitada per la FEDERACIÓ en tots els actes
oficials del Campionat.
Portar en lloc visible en embarcació o vela els logotips facilitats per la
FEDERACIÓ.
Tenir informe positiu del Director Esportiu al respecte del compliment
dels requisits anteriors.
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ALTRES AJUTS
Els membres de l’Equip Olímpic Català podran accedir a altres ajuts que siguin
necessaris d’acord amb un programa establert i amb l’aprovació de la Comissió
Esportiva
4.6. NORMES DISCIPLINÀRIES
Les obligacions dels esportistes integrants dels programes de tecnificació i d’alt
rendiment són les que regulen els decrets de la Generalitat de Catalunya - Consell
Català de l’Esport per als esportistes integrats en la tecnificació esportiva i l’alt
rendiment esportiu.
Els esportistes integrants dels programes de tecnificació i d’alt rendiment han de
complir amb les disposicions antidopatge que estableixen:
● CSD – WORLD SAILING – RFEV.
● Llei de l’esport i Decret de l’alt rendiment esportiu.
La manca de respecte o la desobediència manifesta de les ordres i instruccions
dels directius, professionals o personal del club on tingui lloc l’activitat, pot ser
motiu d’amonestació a través de la incoació d’un expedient informatiu i/o
disciplinari.
Els regatistes amonestats poden ser sancionats pel Comitè d’Apel·lació i Disciplina
Esportiva de la FEDERACIÓ, el qual ha d’adoptar les mesures convenients.
El Comitè de Tecnificació i Alt Rendiment de la FEDERACIÓ es reserva el dret
d’excloure del programa qualsevol regatista que tingui un informe negatiu,
mentre se li estigui tramitant el corresponent expedient disciplinari.

4.7.

PROGRAMA ARC

El programa d’Alt Rendiment Català (ARC) està coordinat per la Secretaria General de l’Esport i
contempla tres nivells d’esportista: perfeccionament (PERF), futur (FUT) i alt nivell (AN).
4.7.1 Objectius del programa ARC
● Promoure i planificar l’esport d’alt nivell d’acord amb els principis del
moviment olímpic.
● Facilitar la correcta convivència dels calendaris esportius i acadèmics dels
esportistes.
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● Oferir serveis ARC com ara atenció personalitzada a l’esportista,
assessorament esportiu, preparació física, serveis mèdics i d’altres de
naturalesa similar.
● Agrupar les federacions esportives seguint els mateixos estàndards d’alt
nivell.
● Classificar els esportistes en funció de la seva edat i resultats esportius.
El programa ARC, segons les consideracions periòdiques de la Secretaria
General de l’Esport (SGE), pot oferir ajuts econòmics i premis als esportistes del
programa.
4.7.2 Classificació ARC
Els regatistes es classifiquen en tres grups principals atenent als seus resultats
en l’àmbit nacional i internacional:
● PERF (perfeccionament): aquells esportistes infantils/juvenils que apunten
cap a l’AN a llarg termini. (SGE: aproximadament 8 anys)
● FUT (futur): aquells esportistes que tenen capacitat per assolir l’AN a curt
termini. (SGE: aproximadament 4 anys)
● AN (alt nivell). (Per DOGC: grup A, B o C segons les avaluacions periòdiques
a l’abril i l’octubre)

4.7.3 Classes del programa ARC
Poden formar part del programa ARC PERF i FUT tots aquells esportistes que
en l’actualitat naveguin en classes estratègiques i/o olímpiques i que comptin
amb una projecció definida cap als criteris considerats en el programa AN. A
criteri tècnic, i amb caràcter excepcional, la Federació pot considerar com a
ARC esportistes que no naveguin en aquestes classes però que comptin amb
una clara projecció cap a l’AN.
4.7.4 Calendari ARC: serveis
El calendari d’un esportista ARC és permanent des del moment que és en alta.
Rep un seguiment continuat del Comitè de Tecnificació i Alt Rendiment, així
com del seu tècnic responsable, que manté la comunicació amb els
responsables tècnics del club de l’esportista.
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Els calendaris dels serveis ARC i/o les seves activitats són comunicats de
manera periòdica i al principi de temporada als esportistes ARC i als
responsables esportius dels clubs
4.7.5 Tècnics ARC
Els tècnics ARC són designats per la Comissió Esportiva de la FEDERACIÓ i
s’ocupen de:
● Seguiment de regates selectives del rànquing català.
● Seguiment de la planificació anual del regatista en combinació amb els
estudis i en coordinació amb el calendari esportiu del mateix club.
● Guiatge en la preparació de l’itinerari d’alt nivell del regatista.
● Proposta del calendari internacional del regatista.
● Elaboració d’informes durant els entrenaments i campionats.
● Suport tècnic als esportistes ARC.
● Vetlla per una correcta conducta de l’esportista, comunicant possibles
incidències al cap de tecnificació i alt rendiment o al comitè disciplinari.
4.7.6 Alta al programa ARC
4.7.6.1 Accessos “perfeccionament” i “futur”
La FEDERACIÓ i la Secretaria General de l’Esport estableixen els següents
criteris d’accés al programa ARC per a les classificacions d’esportistes PERF i
FUT.
Aquests criteris poden ser revisats de manera periòdica i comunicats als
esportistes i directors esportius.
Presentació de sol·licitud de condició d’esportista ARC PERF i FUT
Durant els períodes indicats per l’Oficina ARC del Consell Català de l’Esport
(estimats entre els mesos de setembre i novembre), la FEDERACIÓ procedeix a
la revisió dels llistats ARC i presenta a la Secretaria General de l’Esport les altes,
continuïtats i baixes. De manera prèvia a la presentació dels llistats, la
Federació comparteix amb els responsables esportius dels clubs nàutics la
informació i propostes dels seus esportistes, inclosos els resultats esportius de
la temporada i els objectius definits amb anterioritat.
En el cas que els esportistes assoleixin l’objectiu establert, la FEDERACIÓ pot
incorporar les altes com a “candidats” per tal que puguin gaudir dels serveis
bàsics que ofereix directament la FEDERACIÓ mentre esperen l’alta definitiva
en el programa.
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Tanmateix, la Federació pot procedir a tramitar la baixa anticipada en els casos
d’inactivitat flagrant, absència repetida i no justificada en les convocatòries
oficials del programa, falta disciplinària o equivalent, amb prèvia comunicació
al seu club.

4.7.6.2 Accés AN
L’accés a aquesta classificació ARC depèn directament de la Secretaria General
de l’Esport, i la FEDERACIÓ facilita assessorament i documentació i valida els
resultats per obtenir aquest estatus.
Els requisits per obtenir la condició AN són:
● Haver nascut a Catalunya o tenir el veïnatge civil català.
● Disposar d’una llicència federativa catalana d’alguna disciplina
olímpica, paralímpica o de projecció internacional notòria. O bé tenir
una llicència federativa no catalana, i haver disposat d’una llicència
catalana com a mínim durant 5 anys (no forçosament consecutius).
● No trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària esportiva molt greu o
administrativa greu / molt greu.
● Haver estat en actiu la temporada immediatament anterior a la
temporada esportiva en què és proposat.
● Obtenir semestralment la puntuació mínima exigida per la Comissió
d’Avaluació per a cada categoria d’edat i grup de classificació (barem
d’esportista d’alt nivell).
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Obligacions de l’esportista AN
● Representar l’esport català en les competicions esportives
internacionals i supraautonòmiques en esports que es practiquen de
maneres tant individual com col·lectiva.
● Equipar-se amb el vestuari oficial de la Selecció Catalana corresponent
quan competeixi en representació d’una federació esportiva catalana.
A més, en totes les competicions en què sigui permès portar símbols
d’entitats patrocinadores en la vestimenta, dur el símbol del Consell
Català de l’Esport.
● Participar en les jornades i actes que organitzi el Consell Català de
l’Esport quan s’escaigui i sempre que no s’interfereixi l’activitat de
l’esportista.
● Ser portador dels valors del joc net en les actituds adoptades tant
durant les competicions com fora d’aquestes, d’acord amb els principis
del moviment olímpic i de l’esperit cívic català.
● Tenir cura d’una actuació correcta en els àmbits personal, social i
acadèmic.
● Sotmetre’s als controls antidopatge, dins i fora de la competició, que
determini la Comissió Antidopatge de Catalunya.

Classificació esportista AN

Càlcul punts AN
● Grup 1: JJOO / Mundials.
● Grup 2: Europeus.
● Grup 3: Regates internacionals. Cal un mínim de 4 països participants i
3 regatistes del top 10 del Campionat del Món. Aquestes regates es
validen únicament en el període de gener a març i, un cop s’han validat,
es poden utilitzar per al càlcul dels punts.
● Grup 4: Campionat, Copa d’Espanya, rànquings nacionals segellats per
la RFEV.
● Grup 5: Campionat de Catalunya, rànquing català amb data de final de
temporada.
Les competicions han de complir també els requisits de l’apartat 0.
Puntua el millor campionat de cada grup del període de 2 anys anterior
a la data de convocatòria de beques.
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Convocatòries de beques AN
● 1a avaluació (estimada al mes d’abril): Es presenta la sol·licitud en
imprès oficial on figuren els punts màxims obtinguts en cada grup.
Durant el mes de maig/juny es publica un DOGC amb la relació
d’esportistes admesos. En aquesta convocatòria s’atorguen les beques
de serveis per a tots els grups A, B i C i les econòmiques per als grups
A1, A2, B1 i B2. L’import de la beca econòmica és variable cada any
segons la partida pressupostària per repartir entre tots els esportistes
becats. Aquesta beca econòmica, atorgada pel Consell Català de
l’Esport, es comunica directament a l’esportista que ha aconseguit la
condició d’AN, en els mesos d’octubre/novembre.
● 2a avaluació, repesca (estimada el mes d’octubre): Els regatistes que
no han entrat per punts a la primera avaluació presenten la sol·licitud
per obtenir la condició d’esportista AN en aquesta revisió. Durant el
novembre/desembre es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) amb la relació d’esportistes admesos i en aquesta
convocatòria només s’atorguen les beques de serveis per als grups A,
B, i C.
Recomanacions als esportistes
Per tal de comparar les puntuacions màximes en cada grup i saber amb
antelació si una regata compleix amb els requisits mínims de països
participants i si és vàlida per a competicions del grup 3, es recomana als
regatistes que portin un historial dels seus resultats més destacats, inclosa la
informació següent:
● Campionat i grup.
● Resultat de la classificació general oficial. En cas de presentar una
posició de dona / juvenil respecte a una classificació absoluta, es
recorda que cal una classificació a part, independent i oficial de
l’organitzador.
● Nombre de participants.
● Nombre de països.
● Enllaç a les classificacions oficials. (També es recomana conservar una
còpia en PDF.)
Sigueu estrictes en l’aplicació de la normativa perquè, en cas contrari, quan la
Secretaria General de l’Esport validi els resultats comprovant els enllaços pot
anular certes puntuacions.
4.7.7 Permanència als programes ARC
Cada setembre s’inicia el cicle dels llistats ARC presentant les altes, permanències
i baixes. Es tenen en compte els aspectes següents:
●
Es fa una reunió amb els esportistes del programa per establir els objectius
de la propera temporada, que s’introdueixen en el format de la Secretaria General
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de l’Esport. La informació es comunica als responsables esportius i/o tècnics dels
seus clubs.
●
Es presenta el millor resultat de la temporada anterior en Copa/Campionat
d’Espanya, Europeu/Mundial per ratificar l’assoliment d’objectiu que es va marcar
la temporada anterior i que l’esportista necessita per continuar en el programa.
●
L’itinerari és PERF 🡪 FUT 🡪 AN per grups d’edat. Tot i això, el tall no impedeix
que un ARC de primer any ja tingui reconeixement d’AN.
●
És necessària una assistència mínima del 80 % als entrenaments convocats
per la Federació.
4.7.8 Baixes dels programes ARC
Causen la baixa en el programa ARC els motius següents:
●
No ser capaç de mantenir el nivell d’exigència del programa. (Baixa
voluntària)
●
Quedar exclòs de la llista d’esportistes d’AN perquè no s’arriba a la
puntuació mínima aplicable.
●
Deixar de disposar de la llicència federativa.
●
Perdre el veïnatge civil català en el cas de les persones no nascudes a
Catalunya.
●
Ser sancionat en ferm per la comissió d’una infracció de la conducta
esportiva de caràcter molt greu o per la comissió d’una infracció administrativa en
matèria esportiva de caràcter greu o molt greu.
●
Incomplir qualsevol de les obligacions previstes en l’article 20 del Decret
337/2002.
●
No assistir, injustificadament, a les proves físiques.
●
Cometre una falta disciplinària o tenir una actitud inapropiada en
entrenaments o campionats.
●
Tenir un percentatge d’assistència a entrenaments i preparació física
inferior a 80 %.
●
Obtenir una marca inferior a l’exigida en les diferents proves físiques: test
de Cooper, cursa de llançadora, circuits d’agilitat i altres relacionades que es
publiquen en la convocatòria de proves físiques.
No és motiu de baixa directa del programa, l’obligació de portar la vestimenta
proporcionada per la FEDERACIÓ en cerimònies d’inauguració i podis de
campionats nacionals o internacionals en cas d’assistir-hi com a Selecció
Catalana, però es recorda aquesta obligació.
4.7.9 Serveis del programa ARC
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La Federació ha de posar a disposició dels esportistes ARC una sèrie de serveis
per tal d’acompanyar la seva progressió en el mateix programa i facilitar
l’assoliment dels seus objectius.
Els protocols de sol·licitud d’aquests serveis han de ser informats a la Federació
i comptar amb el vistiplau del director esportiu o tècnic responsable del seu
club.
● Serveis d’assessorament general i suport dels tècnics i especialistes ARC.
● Servei d’assessorament multidisciplinari:
o Preparació física a les instal·lacions de la Federació, proves físiques i
revisions mèdiques periòdiques.
o Activitats de formació contínua, com per exemple xerrades i seminaris.
● Assistència a les convocatòries d’activitat, concentracions ARC i utilització
de les instal·lacions de la Federació.
● Reserva d’espais propis en les instal·lacions de la Federació per a avarada i
emmagatzematge.
● Entrevistes periòdiques amb personal del Comitè de Tecnificació i Alt
Rendiment de la FEDERACIÓ, que han d’ajudar en tasques de planificació de
calendari, conciliació amb els estudis i d’altres que puguin sorgir, en benefici
de l’esportista.
● Emissions del certificat d’esportista, que l’acredita amb la condició AN i li
facilitarà gestions acadèmiques.
● L’esportista ARC pot bescanviar les hores de preparació física a l’escola per
activitat d’entrenament amb la FEDERACIÓ. Tot i això, cal considerar casos
d’escoles específiques on això implica una certa dificultat.
● Reserva del 3 % (5 % per a INEFC) de places per a estudis universitaris i de
graus formatius en centres públics per a esportistes ARC. És important
esmentar que això no significa l’admissió directa al centre, sinó que entre
tots els esportistes ARC que no entren per nota es procedeix a fer un llistat
paral·lel i que cal que siguin dels millors dins d’aquest 3 o 5 % en la nota
obtinguda al batxillerat/PAU.
● Beques econòmiques de la Generalitat en obtenir la condició d’esportista
AN en grups A i B.
● Beques d’allotjament i manutenció a les residències esportives.
● Servei d’informació i orientació per a la inserció laboral SAE (Servei
d’Atenció a l’Esportista).
● Ajuts extraordinaris, com la subvenció d’inscripcions en esdeveniments
objectius, logística, subvencions per a resultats i/o compra de material.
● Equipament esportiu propi.
4.7.10 Relació ARC - DAN
El programa DAN és l’equivalent a l’ARC en l’àmbit nacional i depèn del Consejo
Superior de Deportes. Als esportistes ARC s’expliquen amb deteniment els seus
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avantatges, que són similars, així com el sistema de beques econòmiques DAN,
que són compatibles amb les ARC.
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PART 5
COMITÈ DE TÈCNICS

5.1

EL COMITÈ DE TÈCNICS
El Comitè de Tècnics és l’òrgan tècnic consultiu dependent de la Junta Directiva de
la Federació Catalana de Vela que agrupa tècnics, entrenadors, monitors,
preparadors físics i altres professionals que treballen en l’àmbit de la formació, el
lleure i la competició de l’esport de la vela.

5.2

CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE TÈCNICS
El Comitè de Tècnics agrupa tots els tècnics amb llicència Vela. cat i està format per:
● President. És nomenat per la Junta Directiva de la Federació.
● Tècnics de la Federació.
● Tècnics amb llicència.
Es constitueixen dos subcomitès, cadascun d’ells amb un responsable.
● Subcomitè de competició.
● Subcomitè de formació i lleure.
Es poden establir grups de treball formats per tècnics membres del Comitè que
participin en el desenvolupament dels projectes Vela. cat
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5.3

OBJECTIUS I FUNCIONS
Els objectius i funcions del Comitè de Tècnics són:
● Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres.
● Contribuir al foment i millora tècnica de les diferents disciplines i àrees de
formació mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades
tècniques, així com amb la publicació d’estudis i treballs divulgatius.
● Proposar a la Junta Directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es
consideri adient per a la millora del nivell tècnic de la pràctica de la vela o
el seu foment.
● Informar i sotmetre a consideració les diferents qüestions que afectin els
tècnics afiliats.
● Emetre informes sobre les diverses sol·licituds de projectes tècnics de
l’entorn vela. cat.

5.4

FUNCIONAMENT
El Comitè de Tècnics s’ha de reunir periòdicament.
La Federació ha d’informar tots els integrants del Comitè de les reunions que es
convoquin.
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PART 6
REGLAMENT DE FORMACIÓ D’ÀRBITRES, JUTGES i OFICIALS DE REGATA de la FCV

6.– INTRODUCCIÓ
Aquest reglament està editat per la Federació Catalana de Vela en atribució de les seves
funcions.
La Federació Catalana de Vela te competència per a la formació i nomenament dels seus
propis jutges, oficials i àrbitres, dins dels nivells definits per la RFEV i en forma coordinada amb
aquesta.

6.1

ESPECIALITATS

6.1.1

S’estableixen les següents especialitats

a)

AUXILIAR DE COMITÈ. Coneixements bàsics de la conducció d’una regata. Ajudant del
Comitè de Regata.
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b)

BALISADOR. Encarregat del muntatge del camp de regates, sota les ordres de l’Oficial de
Regata. Controla les intensitats i direccions del vent i pas de balises.

c)

OFICIAL DE CLUB. Podrà dirigir les regates d’àmbit social (nivells 4 i 3) i actuar d’auxiliar
a les regates classificatòries (nivell 2, 1 i 0), Campionats i/o Copes Autonòmiques o
Estatals.

d)

JUTGE DE CLUB. Podrà dirimir les protestes de les regates d’àmbit social (nivells 4 i 3)
sota la tutela d’un Jutge de Protestes Autonòmic en actiu, i actuar d’auxiliar a les regates
de nivell 2, 1 i 0, Campionats i/o Copes Autonòmiques i Estatals.

e)

ÀRBITRE DE CLUB. Actuarà d’àrbitre en les proves de socials del Club, amb decisions
directes a mar. (arbitratge match race, equips, etc..) Forma part de l’equip de protestes
de Club. Podrà actuar d’auxiliar a les regates de mes nivell.

f)

OFICIAL DE REGATA AUTONÒMIC. Es l’Oficial responsable de la direcció de les proves a
l’aigua, control de l’admissió de les inscripcions, gestió de resultats, així com, en general,
de dirigir les regates en tot allò que no estigui reservat als Arbitres i Jutges.

g)

JUTGE DE PROTESTES AUTONÒMIC. Es l’Oficial Jutge responsable d’obrir les audiències
i de la resolució de les protestes. A les regates amb control de la Regla 42 o amb
arbitratge directe de la Part 2 del RRV els membres del Comitè de Protestes formen
l’equip d’arbitratge.

h)

ÀRBITRE AUTONÒMIC. El jutge responsable de la resolució de protestes a l’aigua en les
proves en que hi ha arbitratge o judici directa.

i)

MESURADOR AUTONÒMIC. Sota la direcció de l’Oficial Principal de Regata. Responsable
d’efectuar els controls de mesurament i les embarcacions compleixin amb les regles de
la classe.

6.1.2

En el present reglament la paraula jutge, feta servir com substantiu, s’aplica indistintament
a jutges, oficials i àrbitres excepte quan es faci referència a la categoria de Jutge en sentit
estricta, aquesta menció serà seguida de l’expressió, “de Protestes”.

6.2

CLASSIFICACIÓ i SITUACIONS

6.2.1

La denominació de les diferents categories serà la següent:
AUXILIAR DE COMITÈ
BALISADOR.
OFICIAL DE REGATA AUTONÒMIC
JUTGE DE PROTESTES AUTONÒMIC
ÀRBITRE AUTONÒMIC
MESURADOR

de la Federació Catalana de Vela
de la Federació Catalana de Vela
de la Federació Catalana de Vela
de la Federació Catalana de Vela
de la Federació Catalana de Vela
de la Federació Catalana de Vela
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Els Jutges Autonòmics de la FCV poden actuar en regates de qualsevol Federació
Autonòmica, a petició d’aquesta o d’un Club afiliat a la mateixa.
6.2.2

6.3

Els Jutges poden estar en la situació d’Actius o de No Actius
(a)

Situació d’ACTIU
Els Jutges es troben en situació d’ACTIU durant el període de quatre anys a partir
del seu nomenament. A efectes d’aquest càlcul, es considera com data de
nomenament el dia primer de gener següent al de la data del seu nomenament.

(b)

Situació de NO ACTIU
Es troben en la situació de Jutges No Actius, els Jutges en que el seu
nomenament no hagi estat renovat pel Comitè Català de Jutges i Oficials de
Regata (CCJOR) de la FCV.

GESTIÓ del CCJOR

6.3.1 Correspon al Comitè Tècnic de Jutges i Oficials de Regata de la FCV:
● La formació i el reciclatge dels Jutges, Oficials i Àrbitres de la FCV
● Expedir i revocar les titulacions dels Jutges de la FCV
● Exercir la potestat disciplinaria.
6.3.2

El CCJOR nomenarà una Comissió Tècnica, formada pel President del CCJOR, d’un Vocal
Delegat del col·lectiu dels Jutges, d’un Vocal Delegat del col·lectiu dels Oficials, d’un
Vocal Delegat del col·lectiu dels Àrbitres i d’un Vocal Delegat del col·lectiu de
Mesuradors. Es susceptible d’ampliació amb el Vocal Delegat corresponent del possible
nou col·lectiu que es pugui contemplar.

6.3.3

Aquests Vocals Delegats seran elegits en reunió del CCJOR que celebra anualment en el
decurs del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Aquesta elecció es farà coincidint amb
els anys senars entre olimpíades.

6.3.4

Els candidats presentaran les seves candidatures en el termini de 30 dies naturals abans
de l’inici del Saló Nàutic de l’any corresponent, al CCJOR de la FCV, indicant “candidatura
CCJOR”, ja sigui per correu ordinari o via email.

6.3.5
per

En el cas de no haver-hi candidats, el President del CCJOR podrà determinar les persones
ocupar els càrrecs, o determinar la continuïtat de les anteriors.

6.3.6

El President del CCJOR està facultat per nomenar una persona que ocupi el lloc deixat
vacant per un dels membres d’aquesta Comissió Tècnica, fins la propera designació
electa.
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6.3.7

Les tasques d’aquesta Comissió Tècnica bàsicament consisteixen en l’assessorament i
col·laboració a la direcció del CCJOR.

II – FORMACIÓ DE JUTGES
6.4

REQUISITS PER ACCEDIR A LA CONDICIÓ D’AUXILIAR DE REGATA I DE BALISADOR
(a)
(b)
(c)

6.5

Preferiblement, tenir experiència com regatista i coneixements del RRV.
Assistir als cursos convocats pel CCJOR.
Per els balisadors es condició indispensable tenir la titulació mínima pel govern
d’embarcacions a motor.

REQUISITS PER ACCEDIR A LA CONDICIÓ D’OFICIAL, JUTGE, ÀRBITRE de CLUB

6.5.1 Els candidats a qualsevol de les especialitats i categories, hauran de:
(a)
Tenir la majoria d’edat.
(b)
Preferiblement, tenir experiència com regatista i coneixements amplis del RRV.
(c)
Assistir als cursos convocats pel CCJOR.
(d)
Aprovar l’examen escrit en acabar el curs.
(e)
Tenir la titulació mínima per governar petites i ràpides embarcacions a motor.
(f)
Enviar l’informe de cada actuació al CCJOR.
(g)
Per actuar com Jutge, Àrbitre i Oficial de Club, s’ha d’estar en possessió de la
llicència
federativa de Tècnic Col·laborador.
6.6

REQUISITS PER ACCEDIR A LA CONDICIÓ D’OFICIAL, JUTGE, ÀRBITRE AUTONÒMIC

6.6.1 Els candidats a qualsevol de les especialitats i categories, hauran de:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
6.7

Haver passat per la fase de Jutge i Oficial de Club, durant un mínim de 2 anys,
actuant a les 5 regates tutoritzades i en un mínim de 8 regates lliures.
Assistir als cursos convocats pel CCJOR.
Aprovar l’examen escrit en acabar el curs.
Enviar l’informe de cada actuació al CCJOR.
Per actuar com Jutge, Àrbitre i Oficial Autonòmic, s’ha de tenir la llicència
federativa de Tècnic del CCJOR.
Actuar el primer any sota la tutela d’un Jutge, Àrbitre i/o Oficial de mes antiguitat
i experiència, que pot ser establert per la Comissió Tècnica.
Per accedir al curs d’Àrbitre ha de ser primer Jutge de Protestes.

REQUISITS PER RENOVAR o per CANVI DE SITUACIÓ de la CONDICIÓ de JUTGE ACTIU
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6.7.1

Les renovacions de Jutge, Oficial i Àrbitre s’efectuaran per períodes de quatre anys
coincidint amb l’any de celebració dels jocs Olímpics.
Les renovacions sols es faran a sol·licitud personal.

6.7.2

Per a ser renovats, els jutges hauran d’acreditar:
(a)
(b)

(c)
(d)

Haver actuat en un mínim de vuit regates del Calendari Oficial de la FCV, de les
que al menys quatre ho hagin sigut en els dos últims anys.
Haver complert satisfactòriament les seves obligacions durant el període que
expira.
Enviar l’informe al CCJOR dintre de la setmana següent a acabar la regata.
Presentar el currículum d’activitats dels últims quatre anys.

6.8

CANVI DE SITUACIÓ A LA CONDICIÓ DE JUTGE de NO ACTIU a ACTIU

6.8.1

Podran tornar a passar a la situació de jutges Actius assistint a congressos o cursos i
seminaris de formació i reciclatge i realitzant un examen, hauran actuar d’auxiliars de
Comitè durant un any i un mínim de 8 regates.

III – REGLES RELATIVES a l’ACTIVITAT dels JUTGES i OFICIALS de REGATA de la FCV
6.9

DRETS i OBLIGACIONS

6.9.1

Els jutges i Oficials actius tindran dret a:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

6.9.2
a:

Percebre les tarifes fixades per l’exercici de la seva activitat.
Rebre informació de les novetats i modificacions del RRV.
Assistència als simposis i clínics de reciclatge.
Rebre l’anunci i les instruccions de regata, abans de l’inici de la competició, de
les regates en que està nomenat.
Rebre un tracte digne i respectuós per par de l’organització i dels participants.

Per poder actuar en regates i poder ser considerats Jutges i Oficials actius estan obligats

(a)
(b)
(c)

Complir els reglaments i acatar les instruccions emanades del CCJOR de la FCV,
així com dels seus òrgans directius.
Prestar els serveis per els que siguin designats, donant mostra del temperament
i conducta que s’espera d’un jutge de la FCV.
Col·laborar en el desenvolupament de la corresponent especialitat, així com amb
els objectius esportius de la FCV.
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(d)
(e)

6.10

Col·laborar amb l’organització dels Jutges, acceptant els càrrecs pels que siguin
nomenats.
Estar en possessió de la Llicència Federativa vigent.

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE JUTGE ACTIU

6.10.1 El CCJOR de la FCV podrà suspendre o declarar la pèrdua de la condició de jutge en Actiu
per les causes següents:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

Els Jutges que hagin estat un període de 4 anys sense actuar en regates o que no
arribin a 4 les regates realitzades en aquest termini.
Errors d’actuació manifestos.
No complir amb el Reglament de Regates a Vela i demés regles d’aplicació.
Actuar de forma arbitraria o irresponsable, sempre que es produeixi prejudici
per algun participant, pel Club que acull la prova, per la FCV, per les Federacions
Autonòmiques o la RFEV.
No observar la conducta que s’espera d’un jutge de la FCV.
Desenvolupar la seva activitat sense haver obtingut la Llicència Federativa.
No assistir a les convocatòries del CCJOR sense causa justificada.

6.10.2 El CCJOR de la FCV podrà suspendre o declarar la pèrdua de la condició de jutge per
incompliment greu o reiterat de les seves obligacions, prèvia incoació de l’oportú
expedient en el que es donarà audiència a l’interessat.
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