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AJUTS
ESPORTISTES

- Subvenció al 100 % en la selecció catalana de les classes infantils
Optimist, ILCA4 i Techno293 amb les despeses de viatges, estances,
manutenció, tècnics, inscripcions, trasllats dels Campionats i les
Copes d’Espanya (en cas de situacions d’excepcionalitat la Comissió
Esportiva podrà establir un criteri alternatiu)
- Potenciació del sentiment de pertinença dels regatistes envers la
Federació gràcies a les equipacions i la visualització de Vela Catalana
a les embarcacions.
- Ajuts econòmics als membres de Seleccions Catalanes de la resta
de classes estratègiques (afegint la classe Europa) per la seva
participació en Copes i Campionats d’Espanya
- Ajuts econòmics als membres d’Equips Nacionals de classes
estratègiques de la RFEV (afegint la classe Europa) per participació
en Europeus i Mundials.
- Subministrament d’equipació de la Federació a tots els participants
en els campionats estatals (classes estratègiques, reconegudes i
olímpiques)
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Classes estratègiques

Programa Equip Català

Suport a les classes estratègiques
juvenils

Seleccionador català i activitat
periòdica de les classes infantils
Techno293, Optimist i ILCA4

- Organització de 2
concentracions anuals de cada
classe estratègica a càrrec de
Federació amb la col·laboració de
les secretaries de classe per
potenciar la base.
- Equipació de la Federació a tots
els participants en els campionats
estatals.
- Ajuts econòmics per Seleccions
Catalanes per participació en
Copes i Campionats d’Espanya.

- Concentracions de cap de
setmana amb els seleccionadors
catalans i tècnics de Federació.
- 2 concentracions anuals de llarga
durada amb seguiment físic i amb
xerrades d’especialitzes.
- Assistència a regates
internacionals per continuar
agafant experiència.
- Seguiment personalitzat del
recorregut esportiu dels
esportistes i assessorament en el
canvi de classe

Concentracions RFEV
a Barcelona
Acord amb la RFEV per ser
subseu de l’Equip Pre-Olímpic
de les classes 470 i Nacra17 a
les instal·lacions del BISC.

Concentracions de classes
juvenils i infantils (dobles o
individuals) dintre del “Plan
Nacional de Tecniﬁcación
Deportiva”.

Pla General d’Actuació 21/22

CREUERS
● Consolidació del Circuit de Regates de
Tripulacions Reduïdes amb les
categories Solitaris, Ados i Atres.
● Creació del Circuit de Regates
Costaneres per potenciar les regates
entre les embarcacions menys
experimentades
● Promoció dels Campionats
Interclubs, enfortint les col·laboracions
entre clubs per augmentar el volum de
participants.

● Formacions continuades als navegants
de creuer amb l'organització de curs de
supervivència i seguretat en la mar, així
com xerrades de diferents temàtiques
d'interès general.
● Elaboració del calendari d'acord amb els
Clubs i amb el Comitè de Creuers de la
Federació.
● Suport Tècnic a clubs en l'organització
de regates del circuit català de Creuers.
● Cessió de material per a l'organització
de regates del circuit català de Creuers.
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Ajuts Clubs Campionats de Catalunya

Ajuts Clubs Regates Nivell 2

● Cessió d’embarcacions de la Federació
Catalana de Vela 100% subvencionades Fins a
un màxim de 2 embarcacions.

● Cessió d’embarcacions de FCV
70% subvencionades.

● La resta d’embarcacions amb subvenció del
70%

● Supervisió i aprovació de Recursos Humans,
Anuncis de Regata i Instruccions de Regata.

● Supervisió i aprovació de Recursos Humans,
Anuncis de Regata i Instruccions de Regata.

● Seguiment per part de l’equip tècnic de la
Federació en el màxim nombre de proves del
circuit català.

● Seguiment de l’esdeveniment per part de
l’equip tècnic de la Federació.

Ajuts a Clubs per participació dels seus
equips de regates

● Entrega de medalles FCV del Campionat de
Catalunya subvencionades 100%.

● Cessió d’embarcacions, remolcs i furgoneta de
FCV 100% subvencionades (depenent la seva
disponibilitat)
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CALENDARI
● Consensuat amb els secretaris de classe i amb
els clubs.
● Alineat amb el calendari de competicions
nacionals de la RFEV, el calendari 2022 es
comença a treballar el mes de setembre per
seguir els timings de les competicions nacionals.
● Coherent amb vacances i èpoques d’exàmens
dels regatistes depenent de les edats de cada
classe.
● Vigència d’any natural per afavorir els
pressupostos dels clubs.

Consensuat amb
els secretaris de classe
i amb els clubs.

● Regates N1 i N2: Introduïdes des de l’àrea de
competicions. Regates N3: Regates que poden
introduir els Clubs o, en cas de necessitat, la
Federació donarà el suport necessari.

Pla general
d’actuació
2021 - 2022

Contacta amb nosaltres
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932 24 39 00 ext. 5
vela.cat

Gràcies

