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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
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
• Radiocontrol
• 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 de demanar el reconeixement federatiu, una classe haurà de
complir els següents requisits:
a) Tenir una flota mínima de 10 embarcacions en un mínim de 4
clubs afiliats a la FEDERACIÓ.
b) Les classes olímpiques reconegudes per la ISAF seran
directament reconegudes per la Federació Catalana de Vela.
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c) Les classes Internacionals que celebrin Copa o Campionat de
Catalunya amb un mínim de 10 embarcacions.
d) Tenir un representant com a interlocutor amb la FEDERACIÓ
anomenat Secretari de Classe.
1.1.2.3 Classes afiliades per la FEDERACIÓ
La Federació Catalana de Vela podrà considerar una classe afiliada
quan sigui de nova formació, o classes internacionals i/o nacionals
que tinguin un mínim d’activitat i no arribin a complir amb els
requisits per ser reconeguda.
Per tal de demanar el reconeixement federatiu, una classe haurà de
complir amb els següents requisits:
a) Tenir una flota mínima de 5 embarcacions en un mínim de 2
clubs afiliats a la FEDERACIÓ.
b) Les classes internacionals que celebrin Copa o Campionat de
Catalunya amb un mínim de 5 embarcacions.
1.1.2.4 Procediments
A fi que una classe sigui reconeguda o afiliada, 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.
Els reconeixements o afiliacions es renoven anualment en funció de
l’activitat, dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur que
presentin.
La Junta Directiva de la FEDERACIÓ té el dret de donar de baixa en
qualsevol moment el reconeixement o afiliació d’una classe si
l’associació corresponent i/o el secretari territorial incompleixen
greument els reglaments i acords federatius.
Les consideracions d’interès i estratègica es renoven anualment en
funció de l’activitat, de les perspectives de futur que presentin i
l’evolució internacional de les classes.
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DISCIPLINES I CONSIDERACIÓ DE LES CLASSES SEGONS LA FEDERACIÓ
PER LA SEVA ORGANITZACIÓ ESPORTIVA
Disciplina
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Windsurf i Kitesurf
Vela Lleugera
Windsurf i Kitesurf
Windsurf i Kitesurf
Windsurf i Kitesurf
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Vela Lleugera
Windsurf i Kitesurf
Vela Lleugera

Classe
Catamarans
Estel
Optimist
Europa
Kitesurf
Vela Llatina
Windsurf Raceboard
Windsurf - Fórmula Windsurfing
Windsurf Funboard
420
29er
Làser 4.7
Làser Radial Masculí
Vela Adaptada
Windsurf Techno 293 OD Infantil
470 Femení i Masculí
49r
Elliott 6m (Match Race Femení)
Finn
Làser STD
Star
Vela Adaptada 2.4 m Skud - Sonar
Windsurf – RS:X Femení i Masculí
Làser Radial Femení

Patí de Vela
Patí de Vela

Patí de Vela
Patí de Vela Júnior

X
X

Radiocontrol
Radiocontrol
Radiocontrol

IOM
Micromagic
Marbelhead

X

Creuer
Creuer
Creuer
Creuer
Creuer
Creuer
Creuer
Creuer
Creuer
Creuer

Creuer
Solitari
A Dos
Clàssics i Època
Altura
Monotips Mini 6.5
Monotips Open 60
Monotips Platú 25
Monotips J80
Monotips FC8

Vela Lleugera

Afiliada

Reconeguda
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.1.3 REPRESENTACIÓ DELS SECRETARIS DE CLASSES TERRITORIALS
Els regatistes estan representats en diferents estaments de la FEDERACIÓ, amb
els Estatuts de la pròpia FEDERACIÓ i altra legislació vigent.
Els regatistes tenen representants a l'assemblea de la FEDERACIÓ i mitjançant
els diferents comitès que formen part dels òrgans de govern de la mateixa.
Els secretaris de classe són nomenats per la junta directiva a proposta de les
classes respectives d'acord amb les normes internacionals o nacionals que les
regeixen i, en cas que no existissin, per l'assemblea de la classe o tal com està
descrit en aquesta guia veure part 2 Secretaries de classe.
Són funcions dels secretaris territorials de classe:
a) Promoure i gestionar les activitats de la classe.
b) Mantenir relacions amb les respectives organitzacions nacionals i
internacionals, en cas d’existir-ne, i informar a la federació de tots els
canvis que es produeixin en les seves estructures.
c) Informar amb promptitud del calendari internacional i nacional de la
classe.
d) Col·laborar amb la FEDERACIÓ i els Clubs coordinant la confecció
del Calendari de regates i definint el Circuit Català de la classe,
vetllant per la seva organització.
e) Promoure l’organització dels Campionats de Catalunya i Copes
Catalanes.
f) Incentivar i assessorar als Clubs en l’organització d’aquests
campionats buscant les seus adequades que reuneixin els requisits
necessaris per a l’organització d’aquests esdeveniments.
g) Col·laborar amb el Comitè Català de Jutges i Oficials de Regates,
d’ara endavant CCJOR, establint les necessitats tècniques de la
classe en funció de la regata (recorreguts, àrbitres, comitès i altres
detalls de la regata)
h) Coordinació amb l’Associació Nacional de la classe per la gestió i
tramesa dels carnets de la flota catalana.
i) Treballar conjuntament amb els Clubs organitzadors de les regates
per a la revisió i control de les inscripcions.
j) Representar a la classe en Copes i Campionats de Catalunya,
regates Nacionals i Internacionals celebrades a Catalunya.
Actuar com a representant de la FEDERACIÓ en aquells actes que
específicament se li encomanen.
Trobareu tota la informació a la Part 2 d’aquesta Guia
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