INFORME REUNIÓ
01/2017

DATA:

13.01.17

HORA:

18:00h

ASUMPTE:

Comitè Català Jutges i Oficial de Regata.

ASSISTENTS:

Xavier Torres , Sergi Cadenes, Aleix Ballester, Elisabeth Centelles, Toni
Gallart, Cristòfol Morales, Joan Salvadó, Marti Solsona, Pacs Quiñonero i
Diego Yubero.
ASSUMPTES A TRACTAR

1) Presentació del CCJOR
2) Reunió nou RRV
3) Formacions

ACORDS
-

Es presenten els membres de CCJOR. Tots els presents accepten. En Manel Lligé i en Jordi Puig, membres del comitè, no
son presents.

-

S’expliquen les funcions d’aquest comitè. El CCJOR serà qui marqui les linies d’actuació que consideri.

-

S’estableix que el Vocal del CCJOR comunicarà les decissions que prengui al President del CCJOR, Sr. Sergi Cadenas,
perquè les presenti a la Junta per a la seva aprovació.

-

S’acorda que el Pacs Quiñonero serà el Vocal del CCJOR.

-

S’acorden que hi ha tres objectius generals:
o
o
o
o

Formació i selección de oficials, aconseguir nous interessats, planificar formació de base i de continuitat i atribució
de categories o altres sistemes que diferenciin nivells de atribucions.
Àmbit jurídic: cobertura de les actuacions, situación fiscal/contractual, informació de drets i responsabilitats.
Àmbit econòmic: valorar idoneitat de les tarifes, establir pautes de obligat compliment per part dels clubs en
forma i temps de pagament, etc.
Competicions: S’ha d’establir un sistema de control de qualitat i compliment dels requisits de la Guia esportiva.

-

Els CCJOR realitzarà un exercici d’anàlisis del colectiu, marcarà els criteris del comitè i avaluarà les prioritats i les línies
d’actuació a seguir.

-

S’elaboraran i es faràn públiques les actes que recullin els acords i les decissions que es prenguin a les reunions.

-

El dia 25 de gener se celebrarà la reunió del nou RRV. El ponent serà en Fran Vidal.

-

Es repartiran unes llibretes entre els jutges, com obsequi.

ANNEX

