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1.4.1 RÀNQUING OFICIAL DE LA FCV
1.4.1.1 Rànquing de les disciplines de vela lleugera, Patí de Vela i
Radiocontrol
Objectius
(a) Establir una classificació anual i unificada de competidors.
(b) Potenciar tant la constància com la qualitat dels competidors.
Requisits per participar
Per classificar-se en el rànquing oficial de la FCV, és necessari:
-

Tenir la llicència federativa d’esportista per la FCV
Estar al corrent de les obligacions amb les respectives classes
(carnet de classe)
*** Els regatistes de la Federació Andorrana de Vela participen 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

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 de la lliga catalana de la pròpia classe.
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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 al Comitè de
Competicions de la FCV 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.

1.4.1.2 Normativa per al rànquing de les disciplines de vela lleugera, Patí
de Vela i Radiocontrol
Rànquing per a les classes
Tenen rànquing propi les classes següents: 29er - 420 - 470 - Europe M Europe F - Làser Standard - Làser Radial - Làser 4.7 - Optimist - Techno
293 – RS:X – Raceboard – Patí de Vela - Patí de Vela Júnior.
Regates puntuables
Campionats de Catalunya i Copes Catalanes.
Regates de Nivell 2
Sistema de puntuació
•
•
•

•
•
•

S’ha d’aplicar el sistema de puntuació baixa del RRV 2013-2016
(apèndix A) per a cadascuna de les proves.
Totes les proves han de formar 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).
Un esportista que no hagi competit (DNC) en cap prova d’una regata
s’ha de considerar com a no participant.
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.
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Guanyador:
-

El primer del rànquing és el regatista/tripulació amb un menor
nombre de punts al final de temporada.
El rànquing de cada classe s’ha de publicar mensualment.

Sistema de puntuació de les regates per a les classes:
Estel - Fórmula Windsurfing - Kitesurf - Catamarà F18 - Catamarà FX:ONE
- Catamarà classe A
a) Participants: Es consideren classificats els participants que com a
mínim acabin una prova de la regata. Puntuen tots els participants
classificats.
b) Puntuació:
- El primer classificat rep 120 punts.
- Els classificats següents reben successivament 2 punts menys.
- En les regates on hi ha més de 60 participants, els regatistes del
61 en endavant reben 2 punts.
- En les regates de nivell 0 s'ha d'extreure els regatistes catalans de
la classificació general de la regata i es dóna al primer classificat
català 120 punts, al segon 118 i així successivament.
c) Guanyador:
- El primer del rànquing és el regatista/tripulació amb un major
nombre de punts al final de temporada.
- El rànquing de cada classe s'ha de publicar mensualment.
d) Empats:
- En cas d’empat s’ha de tenir en compte el guanyador de l’última
vegada que es van enfrontar. Si els dos regatistes no s’han
enfrontat mai, s’ha de fer el desempat de la manera següent:
1- l'embarcació que ha participat en més regates si persisteix
l’empat
2- l’embarcació que en les regates en què ha participat era major
la participació en el grup dels empatats o, si així encara perdura
l’empat
3- l’embarcació que ha obtingut una millor posició en l’última
regata en què han participat
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Sistema de puntuació de les regates per a la classe IOM
a) Participants: Es consideren classificats els participants que com a
mínim acabin una prova de la regata. Puntuen tots els participants
classificats.
b) Puntuació:
- El primer classificat de cada regata rep tants punts com
participants hi ha
- Els classificats següent reben successivament 1 punt menys
- A les regates amb coeficient diferent a 1, s’haurà de multiplicar els
punts pel coeficient establert
- Per a les regates de Nivell 2 i d’altres calendaris es donarà una
puntuació en funció de la classificació final que s’aconsegueixi:
1- Fent podi s’obtenen 6 punts
2- Entre la 4a i la 6a posició s’obtenen 5 punts
3- Entre la 7a i la 10a posició s’obtenen 4 punts
4- Entre la 11a i la 20a posició s’obtenen 3 punts
5- Entre la 21a i la 30a posició s’obtenen 2 punts
6- Més de la 20a posició s’obté 1 punt
7- A les regates de més de 450Km de distància del Canal
Olímpic s’obtenen 2 punts addicionals
8- La victòria en la regata obté 1 punt addicional
c) Guanyador:
a. El primer del rànquing és el regatista/tripulació amb un major
nombre de punts al final de temporada.
b. El rànquing de cada classe s'ha de publicar mensualment.
d) Empats:
a. En cas d’empat s’ha de tenir en compte el guanyador de l’última
vegada que es van enfrontar. Si els dos regatistes no s’han
enfrontat mai, s’ha de fer el desempat de la manera següent:
1- l'embarcació que ha participat en més regates si
persisteix l’empat
2- l’embarcació que en les regates en què ha participat era
major la participació en el grup dels empatats o, si així
encara perdura l’empat
3- l’embarcació que ha obtingut una millor posició en
l’última regata en què han participat
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Actualització i durada del rànquing
-

La durada del rànquing ha de ser:
§ Disciplina vela lleugera, de l’1 de setembre al 31 d’agost
§ Disciplina patí de vela de l’1 de gener al 31 de desembre
§ Disciplina Radiocontrol, de l’1 de gener al 31 de desembre
§ Disciplina Catamarà, de l’1 de gener al 31 de desembre
§ Disciplina windsurf i kitesurf
(Queda definida en cada classe en l’apartat de circuits)

-

Tots els regatistes comencen la temporada amb 0 punts.

Participació mínima:
• Nivell 1: 10 embarcacions participants classificades
• Nivell 2: 6 embarcacions participants classificades

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
Classificació de les regates:
(Vegeu punt 1.2.3. Tipus i classificacions de les regates)

Als efectes dels requisits de logística d’organització, les regates es
classifiquen de la manera següent:
Regates de nivell 1:
Campionat de Catalunya
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Regates de nivell 2:
Regates de nivell 3*

Regates de nivell 3:

5 regates del calendari oficial
3 regates a cada zona designades com a part
del sistema d’ascens del grup 3 al grup 2. Pels
ascensos, només es comptabilitzaran els
regatistes de cada zona.
La FCV ha d’anunciar degudament les
regates que formen part de l’ascens del grup
3 al grup 2.
Resta de regates

El nombre de regates de Nivell 2 no tenen limitació en la temporada tret
per la classe Optimist que estan limitades a 5 (2 per zona incloent el
Campionat de Catalunya de Nivell 1 en aquesta repartició zonal).
Es portaran a terme 4 regates de Nivell 2 classificatòries per la Copa
d’Espanya i 2 regates més, 1 de Nivell 2 i el Campionat de Catalunya,
classificatòries pel Campionat d’Espanya.
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.
El club que es faci càrrec de la nova regata de Nivell 2, tindrà una
vigència de 2 anys.
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. Ha de quedar distribuït
equitativament amb 2 regates per a les diferents zones nord, centre i sud.
El format de competició és per grups i nivell de la manera següent:
GRUP 1: Tancat als 80 millors regatistes de Catalunya. Inici de
temporada.
- A criteri tècnic, la FCV pot convidar regatistes amb un nivell
acreditat sempre com a places addicionals.
- Durant la temporada es preveu incorporar regatistes del grup 2
al grup 1 (vegeu sistema d’ascens).
GRUP 2: Tancat
- Són elegibles aquells regatistes que estiguin en el llistat de
rànquing oficial de la FCV d’Optimist grup 2 a data d’1 de
setembre.
- A criteri tècnic, la FCV pot convidar regatistes amb un nivell
acreditat sempre com a places addicionals.
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GRUP 3: Regatistes de nova incorporació a la classe. Poden participar
en:
- 3 regates de nivell 3* (ascens), tancades a cada zona,
programades entre gener i juny
- Campionat de Catalunya de grup 3 programat per al mes de
juny
- Totes les regates de nivell 3 del calendari de la FCV
Elegibilitat per participar en el circuit català de la classe Optimist:
-

-

Tots els regatistes estrangers amb llicència catalana poden
participar en el circuit català d’Optimist 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)
Un regatista estranger és tot aquell qui, tot i tenir la llicència
catalana representa un altre país.

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
Per als regatistes del grup 2, s’estableixen 3 ascensos a grup 1 durant la
temporada de la manera següent:
“Ascens 1” de grup 2 a grup 1:
Pugen els 5 primers regatistes classificats del Rànquing Oficial de la FCV
Grup 2 un cop disputades les 3 primeres regates de nivell 2.
o
o
o
o

Un regatista que aconsegueix l’ascens de grup POT renunciar
a l'ascens
NO es corren les places.
Un regatista que ha renunciat a l’ascens s'ha de tornar a
guanyar la plaça per al proper ascens.
L’ascens serà vàlid 5 dies hàbils posteriors a la darrera regata.
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"Ascens 2" de grup 2 a grup 1:
Pugen els 5 primers regatistes classificats del Rànquing Oficial de la FCV
Grup 2 un cop disputades les 5 regates de nivell 2.
o Els regatistes que aconsegueixen l’ascens participen en el
Campionat de Catalunya de grup 1.
o Un regatista que aconsegueix l’ascens de grup POT renunciar
a l’ascens.
o NO es corren les places.
o Un regatista que ha renunciat a l’ascens s'ha de tornar a
guanyar la plaça per al proper ascens.
o L’ascens serà vàlid 5 dies hàbils posteriors a la regata duta a
terme el mes de febrer.
“Ascens 3” de grup 2 a grup 1:
Pugen els 3 primers classificats del Campionat de Catalunya de grup 2 un
cop disputat el campionat autonòmic.
o Un regatista que aconsegueix l’ascens de grup NO POT renunciar a
l’ascens.
“Ascens definitiu” principi de temporada:
Pugen el nombre de regatistes per al rànquing de grup 2 a data 31 d’agost
resultants de completar el grup 1 amb 80 regatistes.
Ascens grup 3
Per als regatistes de grup 3 s’estableix 1 únic ascens a grup 2 al final de
temporada després del Campionat de Catalunya de grup 3 de la manera
següent:
a) 5 primers classificats en el Campionat de Catalunya de grup 3.
b) Ascens de tots els esportistes que acreditin solvència tècnica*
en competició:
* S’acredita la solvència tècnica mitjançant un registre de
proves en què s’ha acabat (vàlidament) el 75% de les proves
disputades en les regates de grup 3 de la seva zona:
• 3 regates N3 Ascens: mínim de participació en 2 regates i
• Campionat de Catalunya de grup 3.
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*** La FCV, d’acord amb la Secretaria de Classe, pot analitzar l’evolució
esportiva de determinats regatistes durant la temporada.
o Un regatista que aconsegueix l’ascens de grup POT renunciar a
l’ascens, tret dels classificats entre el 50% primer del Campionat de
Catalunya de Grup 3

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:
- 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 de contrastat nivell
sempre com a places addicionals.

2. Campionat de Catalunya de grup 2
Tancat per als regatistes de grup 2.
3. Campionat de Catalunya de grup 3
Obert per a tots els regatistes de grup 3.

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS DE CLUBS DE LA CLASSE
OPTIMIST GRUP 1 I GRUP 2
El Campionat de Catalunya per equips de clubs de la classe Optimist és
una final tancada de 8 equips segons: Els 6 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 club campió de
Catalunya en l’edició de l’any anterior.
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Sistema de classificació:
- S’han de tenir en compte els 4 millors regatistes de cada club
en el rànquing individual del seu grup.
- Han de comptabilitzar-se les posicions d’aquests regatistes en
el rànquing del seu grup i sumar-se 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 sempre que no
siguin d’un grup superior al que correspon el campionat.
Per a comptabilitzar les posicions en el rànquing i poder participar en el
Campionat, un regatista haurà de tenir llicència d’aquest mateix club des de
l’inici de la temporada amb data 1 de setembre.
En cas que el Campionat de Catalunya fos declarat desert, el club
classificat pel Campionat d’Espanya de clubs serà el 1er del rànquing. En
cas que coincideixi amb el Campió d’Espanya de l’any anterior, amb plaça
garantida, serà el següent equip classificat.
El reglament d’aquest campionat quedarà supeditat a les condicions que
marqui la RFEV pel campionat estatal al qual classifica.
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 A, B i C
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1.4.2.2 Classe Catamarà
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CATAMARÀ
Es poden establir les classes següents:
- Intersèries:
§ Intersèries maxi Rating igual o inferior a 1.10
§ Intersèries mèdium Rating superior a 1.10 i inferior a 1.19
- Catamarà classe A
- Fórmula 18
- Hobie Cat 16
- Hobie Cat 15
- FX One
Les classes s'han d'establir sempre que hi hagi un mínim de 5 participants
inscrits, per fer un grup de classificació. En el cas contrari, han de formar
les categories intersèries que es corresponguin per rating.
(Modifica l’art. 7 del Reglament de Campionat de Catalunya)
Cal assegurar la participació (no simplement la inscripció) de 5 vaixells per
classe.
Es concedeixen els títols de campió de Catalunya de les categories següents:
Campió absolut1r de la classificació general final de cada classe
Si no participa un mínim de 10 embarcacions en cada categoria, només es
concedeix el títol absolut i el de la categoria que compleixi amb l’establert.
Els títols de campió de Catalunya de les diferents categories poden ser
acumulatius.
Regates
El Campionat de Catalunya s'ha de disputar en una sola regata.
La FCV ha d’atorgar l'organització del Campionat de Catalunya amb prèvia
sol·licitud dels clubs interessats i l’aval del secretari de classe
(apartat 1.3.1.3 d’aquesta Guia)
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Anunci i Instruccions de Regata
La FCV ha de revisar l’anunci i les Instruccions de Regata
(apartat 1.3.1.5 d’aquesta Guia)

Format de competició:
La competició és en flota. Es poden donar sortides separades a la flota
Intersèries maxi i a la Intersèries mèdium i/o per classes amb un mínim de
6 participants.
Puntuació i classificació
S’ha d’aplicar la puntuació baixa (apèndix A del RRV).

1.4.2.3 Classe IOM
LLIGA DE PROMOCIÓ DE LA CLASSE IOM
Format de competició
La lliga de promoció es denomina IOM. CAT SERIES és una competició
anual que inclou les regates convocades per l’Associació Catalana de Vela
de classe 1 metre (IOMCAT).
Puntuen a la lliga totes les regates convocades amb un mínim de 3 proves
vàlides completades.
La classificació d’aquestes proves puntua per al rànquing oficial de la
classe. Aquestes regates són considerades de nivell 3.
Calendari
Les dates es fixen en el calendari oficial de la FCV per a la classe IOM
Catalunya i seguint la planificació consensuada amb la FCV, IOMCAT i
l’entitat gestora de l’espai del camp de regata del Fòrum.
Qualsevol canvi en les dates fixades s’ha de comunicar per escrit amb la
màxima antelació possible.
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Inscripcions
Seguint les indicacions de l’anunci de regata, cada participant ha de
formalitzar la preinscripció a l’inici de la competició i confirmar mensualment
la seva inscripció a cada regata a la qual participi a la pàgina web de
l’Associació.

Guanyador
La lliga IOM.CAT SERIES s’acaben amb la proclamació del guanyador al
final de les regates determinades, que rep el títol de campió de la lliga de
promoció IOM.CAT SERIES amb un trofeu atorgat per la FCV.
Les categories són Or, Plata i Bronze.
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LA CLASSE IOM
El Campionat de Catalunya de la classe IOM s’ha de convocar d’acord amb
la normativa de l’apartat del Reglament dels Campionats de Catalunya.
Hi haurà tres categories en la classe IOM, que vindran determinades en les
regates de nivell 3 de l’Associació IOM.CAT
Les categories seran OR, PLATA i BRONZE.

1.4.2.4 Disciplina Patí de Vela (classe Patí de Vela i Patí de Vela Júnior)
RÀNQUING DE REGATISTES DE LA DISCIPLINA PATÍ DE VELA
La normativa del rànquing de la disciplina de Patí de Vela està especificada
en aquesta guia i la data límit per complir amb les obligacions de la classe
queda establerta tal com segueix:
El primer del rànquing és el regatista amb un menor nombre de punts.
A la classe Patí de Vela s’ha de considerar:
• El primer classificat de 1a categoria
• El primer classificat de 2a categoria
• El primer club classificat sumant les puntuacions dels cinc
millors regatistes de cada club.
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A la classe Patí de Vela Júnior s’ha de considerar:
• El primer classificat juvenil
• El primer classificat infantil
• El primer classificat open
• El primer club classificat sumant les puntuacions dels tres
millors regatistes de cada club.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LA DISCIPLINA DE PATÍ DE VELA
El Campionat de Catalunya de la disciplina Patí de Vela s’ha de convocar
per a:
§ Patí de Vela 1a categoria
§ Patí de Vela 2a categoria
§ Patí de Vela júnior
El campionat per a la classe Patí de Vela 1a i 2a categories ha de tenir lloc
en flotes separades i el de la classe Patí de Vela júnior en flota conjunta.
Classe Patí de Vela
Es concedeixen els títols de Campió de Catalunya de les categories
següents:
• Campió absolut 1a categoria
• Campió absolut 2a categoria
• Campió veterà absolut 1acategoria
• Campió veterà absolut 2a categoria
• Campiona femenina absoluta 1a categoria
• Campiona femenina absoluta 2a categoria
Si no participen un mínim de 10 embarcacions en cada categoria, només
es concedeix el títol absolut i el de la categoria que compleixi amb allò
establert.
Els títols de campió de Catalunya de les diferents categories poden ser
acumulatius.
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Classe Patí de Vela Júnior
Es concedeixen els títols de campió de Catalunya de les categories
següents:
•
•
•

Campió absolut
Campió infantil absolut
Campiona absoluta

Si no participen un mínim de 10 embarcacions en cada categoria, només
es concedeix el títol absolut i el de la categoria que compleixi amb allò
establert.
Els títols de campió de Catalunya de les diferents categories poden ser
acumulatius

CATEGORIES DE LA CLASSE PATÍ DE VELA
Tots els regatistes de nova incorporació a la classe Patí de Vela formen
part de la 2a categoria.
Ascens de 2a categoria a 1a categoria
Passen a 1a categoria els regatistes de 2a categoria que compleixen
almenys amb algun dels requisits següents i sempre que hi participin un
mínim de 10 embarcacions de 2a categoria:
- Els 3 primers classificats del Campionat de Catalunya
- El 1r classificat del rànquing oficial de la FCV
- El 1r classificat de la Copa d’Espanya
- El 1r classificat de la International ADIPAV Cup
- Els participants en el Campionat d’Espanya classificats entre
les 15 primeres posicions quan les dues categories participin en
el campionat conjuntament (1r i 2a).
- El 1r classificat del Campionat d’Espanya de 2a en el cas que
les flotes naveguin per separat.
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1.4.2.5 Classe Funboard
CIRCUIT CATALÀ DE FUNBOARD (CCF)
Bases
El Circuit Català de Funboard consisteix en un conjunt de regates que es
faran entre els mesos de gener i desembre i que es determinaran en acord
d’assemblea de la classe Funboard.
Format de competició
El format de competició és freestyle – super X – llarga distància - ones eslàlom - velocitat, determinat per l’anunci de regata de cada esdeveniment
corresponent.
La classificació d’aquestes proves puntua per al rànquing oficial de la
classe.
El rànquing de la classe es pot consultar en el web: www.windsurf.cat i/o
www.windsurfcat.com i a www.vela.cat.
Calendari
Les dates es fixen en el calendari de la classe oficial de la Federació
Catalana de Vela.
Qualsevol canvi en les dates fixades s’ha de comunicar per escrit amb la
màxima antelació possible.
Les regates es convoquen en un sol anunci de regata comú per a totes les
proves del circuit.
Inscripcions
Seguint les indicacions de l’anunci de regata cada participant ha
d’inscriure’s a l’inici de cada regata i abans del principi de la primera prova.
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Guanyador
El circuit acaba amb la proclamació del guanyador, al final de les regates
determinades, que opta al títol de Campió de Catalunya de Funboard.
En la categoria femenina s’obté el títol de campiona de Catalunya en el cas
d’una participació mínima de 5 regatistes en la totalitat del Circuit Català de
Funboard

PARÀMETRES RECOMANATS PER A L’ORGANITZACIÓ DE REGATES
Funboard: La puntuació de la sèrie per a cada taula és la suma de les
puntuacions de cada prova, sèrie eliminatòria o volta de velocitat.
S’exclouen les pitjors puntuacions com s’indica (descarts en funció de la
disciplina a disputar):
Competició de
recorregut
Voltes de velocitat
1-3
4-6
7-10
11-15
16 o més

Sèries eliminatòries
en eslàlom, super X,
freestyle i ones
1-2
3-4
5-7
8 o més

Nre.
de descarts
0
1
2
3
4

Quan una dos o més pitjors puntuacions iguals, s’han d’excloure la(s)
puntuació(ns) de les prova(s) disputada(s)abans en el conjunt de la sèrie.
Guanya la planxa amb menor puntuació a la sèrie, i les restants són
classificades consecutivament. Les regles B8.5, B8.6 i B8.7 del RRV 2013 2016 de la RFEV contenen excepcions a aquesta regla.
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUNBOARD
El Campionat de Catalunya de funboard és la suma de resultats de les
diferents proves del Circuit Català de funboard organitzades per diferents
clubs o directament per la mateixa Secretaria de Classe de la FCV.
-

Les categories:
1) Sènior (masculí i femení)
2) Màster
3) Juvenil
4) Femení
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-

Les modalitats:
1) Freestyle
2) Ones
3) Eslàlom
4) Super X
5) Llarga distància
6) Velocitat o speed

-

Els requeriments:
1) Els participants han de tenir la llicència d’esportista vigent
de la FCV
2) Els participants han de tenir el carnet de classe vigent

-

Puntuació: S’aplica l’apèndix A puntuació baixa. El guanyador
ve determinat pel regatista que tingui la puntuació més baixa
després de sumar els punts aconseguits en cada prova i
després de restar els possibles descarts. El campionat és vàlid
amb1 prova vàlida acabada.

-

Premis: La FCV ha de lliurar el guardó de campió de Catalunya
per categories (sènior, màster, juvenil, femenina) i per
modalitats (freestyle, ones, eslàlom, Super X, llarga distància,
velocitat o speed) al regatista guanyador de cada categoria i
modalitat.

* Nota: En el cas de campions de Catalunya per modalitats no es distingeix entre
categories. El guanyador és absolut.
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1.4. 2.6 Classe Fórmula windsurfing
CIRCUIT CATALÀ DE FÓRMULA WINDSURFING (CCFW)
Bases
El Circuit català de Fórmula windsurfing en un conjunt de regates que es
disputen entre els mesos de gener i desembre, determinades en acord
d’assemblea de la classe Fórmula windsurfing.
Format de competició
El format de competició és sobrevent/sotavent - llarga distància - eslàlom i
està determinat per l’anunci i Instruccions de Regata de cada esdeveniment
corresponent.
La classificació d’aquestes proves puntua per al rànquing oficial de la
classe.
El rànquing de la classe es pot consultar en el web www.vela.cat.
Calendari
Les dates es fixen en el calendari de la classe oficial de la Federació
Catalana de Vela.
Qualsevol canvi en les dates fixades s’ha de comunicar per escrit amb la
màxima antelació possible.
Les regates es convoquen en un sol anunci de regata comú per a totes les
proves del circuit.
Inscripcions
Seguint les indicacions de l’anunci de regata, cada participant ha
d’inscriure’s a l’inici de cada regata i abans del principi de la primera prova.
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Guanyador
El circuit acabarà amb la proclamació del guanyador al final de les regates
determinades, que optarà al títol de campió de Catalunya de Fórmula
windsurfing.
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FÓRMULA WINDSURFING
Està format per les regates puntuables que componen el circuit català de la
classe.
1.4. 2.7 Classe Techno 293
CIRCUIT CATALÀ DE WINDSURF TECHNO 293 OD
Bases
El Circuit Català de la classe Techno 293 OD consisteix en un conjunt de
regates de nivell 2 que es disputen entre els mesos de setembre i agost,
determinades en acord de l'assemblea de la classe.
Les dates es fixen en el calendari de regates oficial de la FCV.
Qualsevol canvi en les dates fixades s’ha de comunicar per escrit amb la
màxima antelació possible.
Participació
Les regates que formen el campionat són de participació oberta, però el
rànquing de la classe Tecnho 293 OD és tancat. Hi poden participar
regatistes amb llicència no catalana, però aquests no estan inclosos al
rànquing.
S’estableixen els grups de competició següents:
- Grup 1: Segons regles de classe Techno 293.
- Grup 2: Reservat a aquelles planxes aparellades amb veles fins
a 5 metres com a màxim. Aquest grup s’identifica amb una
cinta de color al pal.
- Grup OPEN: Per a totes aquelles planxes amb orsa Raceboard
i RS: X.
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-

Cada regatista ha d’identificar en quin grup navegarà en
formalitzar la inscripció de la regata. No es podrà canviar de
grup un cop iniciada la regata.

Puntuació
La classificació d’aquestes proves puntua per al rànquing oficial de la
classe. El sistema de puntuació ve definit en el punt 1.3.2.
El rànquing oficial es pot consultar en el web www.vela.cat.
Inscripcions
Cada participant ha de fer la inscripció per a cada prova tal com ve definit
en l’anunci de regata.
Guanyador
El títol de campió de Catalunya s’atorgarà en acabar totes les regates de la
temporada de les regates determinades.
Categories dels regatistes
•

•
•

Els regatistes SOTS-15 poden participar amb aparells de 6.8 ,
5.8 OD o bé amb un aparell inferior a 5 metres de qualsevol
marca, i utilitzar un màxim de 2 aparells per regata.
Els regatistes SOTS-17 poden participar amb aparells de 7.8
OD, 6.8 OD i escollir un màxim de 2 aparells per regata.
Els regatistes SOTS-19 poden participar amb aparells de 7.8
OD, 6.8 OD i un màxim de 2 aparells per regata.

La categoria SOTS-15 no es troba inclosa en la categoria SOTS-17. Si per
qüestions morfològiques decideix participar amb la vela de 7.8 OD
corresponent a categoria SOTS-17, ha de comunicar-ho al secretari de
classe per tal que aquest ho faci efectiu en el rànquing i mantenir-ho a
partir d’aquell moment en endavant.
Si en el rànquing figuren un mínim de 10 regatistes per categoria, hi haurà
un campió per a cada categoria.
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Per a les categories femenines, es requereix una participació mínima de 5
navegants.

PARÀMETRES RECOMANATS PER A L’ORGANITZACIÓ DE REGATES
Sempre que és possible, la primera prova del dia és de recorregut tipus
eslàlom amb una línia de sortida i una boia col·locada de través al vent, i
s’efectuen 3 voltes trabujant a la citada boia i a l’extrem de sotavent de la
línia de sortida que pot ser un visor o una boia. En total 6 trams de través i
5 trabujades. Es pretén que la prova duri menys de 10 minuts per al primer
classificat i que el temps límit per a la resta sigui de 10 minuts.
Les altres proves es poden fer en un recorregut ZI/XI/ZO/XO/W
indistintament, amb una durada estimada de màxim 30 minuts per al primer
classificat i un temps límit de 20 minuts. Segons les condicions del vent, i si
hi ha navegació amb orsa o bé planejant, la distància a la boia número 1 ha
d'estar compresa entre 0,3 i 0,7 milles.
Es recomana que la línia de sortida estigui tan propera com sigui possible
al port o a la platja, amb el camp de regates situat en un rumb de través del
punt de sortida de les planxes de windsurf, per tal de facilitar la ràpida
arribada i evacuació dels regatistes.
Entre prova i prova es recomana esperar 5 minuts com a mínim i 10 minuts
com a màxim a partir del tancament de la línia d’arribada. En cas de
regates a clubs de platja s’intentarà planificar un descans a la platja de 30
minuts entre el tancament de la línia d’arribada de la prova número 2 i el
senyal d’atenció de la prova número 3.
En cas de sortides des de port es pot prescindir d’aquest descans a terra i
allargar una estona l’espera a mar si les condicions ho permeten.
No s’han de córrer més de 4 proves diàries.
És recomanable fondejar una boia petita a 100 metres a sotavent de la línia
de sortida perquè, donat el cas d’increment de vent, els regatistes o els
seus entrenadors puguin lligar el material i no traspassar el perímetre de
seguretat derivant.
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Prova
núm. 1
Prova
núm. 2
Prova
núm. 3
Prova
núm. 4

Tipus

Durada
estimada
1r

Temps
límit
després
del 1r

Temps espera prova
anterior i nou senyal
d’atenció

Lloc espera

Eslàlom

<10 min

10 min

5-10 min

Mar

SI/ZO/W

20-30 min

20 min

30 min

Platja

ZI/ZO/W

20-30 min

20 min

5-10 min

Mar

ZI/ZO/W

20-30 min

20 min

1.4. 2.8 Classe Kitesurf
CIRCUIT CATALÀ DE KITESURF
Bases
El Circuit català de Kitesurf consisteix en un conjunt de regates que es
disputen entre els mesos de gener i desembre, determinades en acord
d’assemblea de la classe de Kitesurf i corroborades per la FCV.
Format de competició
El format de competició està indicat en les Instruccions de Regata de cada
esdeveniment corresponent.
La classificació de cada regata seleccionada puntua per al rànquing oficial
de la classe.
El rànquing de la classe es pot consultar en el web www.vela.cat.
Calendari
Les dates es fixen en el calendari oficial de classes de la Federació
Catalana de Vela.
Qualsevol canvi en les dates fixades s’ha de comunicar per escrit amb la
màxima antelació possible.
Les regates es convoquen en un sol anunci de regata comú per a totes les
proves del circuit.
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Inscripcions
Seguint les indicacions de l’anunci de regata, cada participant ha
d’inscriure’s a l’inici de cada regata i abans del principi de la primera prova.
Guanyador
El circuit acaba amb la proclamació del guanyador al final de les regates
determinades, que opta al títol de CAMPIÓ DE CATALUNYA DE
KITESURF

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KITESURF
El Campionat de Catalunya de Kitesurf està format per les regates
puntuables que componen el circuit territorial de la classe.
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