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6.1

INTRODUCCIÓ

Aquest Reglament és editat per la Federació Catalana de Vela en atribució de les
seves funcions.
La Federació Catalana de Vela té competència per a la formació i nomenament dels
seus propis jutges, oficials i àrbitres, dins dels nivells definits per la RFEV i en
manera coordinada amb aquesta.

6.2

ESPECIALITATS
6.2.1 S’estableixen les especialitats següents:
a) AUXILIAR DE COMITÈ. Té coneixements bàsics de la
conducció d’una regata. És ajudant del Comitè de Regata.
b) ABALISADOR. És encarregat del muntatge del camp de
regates, sota les ordres de l’oficial de Regata. Controla les
intensitats i direccions del vent i el pas de balises.
c) OFICIAL DE CLUB. Pot dirigir les regates d’àmbit social
(nivells 4 i 3) i actuar d’auxiliar a les regates classificatòries
(nivells 2, 1 i 0), Campionats i/o Copes autonòmiques o
estatals.
d) JUTGE DE CLUB. Pot 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 en les regates de nivells
2, 1 i 0, Campionats i/o Copes autonòmiques i estatals.
e) ÀRBITRE DE CLUB. Actua d’àrbitre en les proves socials del
club, amb decisions directes en mar (arbitratge en regates de
dos participants, d’equips, etc.). Forma part de l’equip de
protestes del club. Pot actuar d’auxiliar en les regates de més
nivell.
f) OFICIAL DE REGATA AUTONÒMIC. És 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 àrbitres i
jutges.
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g) JUTGE DE PROTESTES AUTONÒMIC. És l’oficial jutge
responsable d’obrir les audiències i de resoldre les protestes.
En 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. És el jutge responsable de la
resolució de protestes a l’aigua en les proves en què hi ha
arbitratge o judici directe.
i) MESURADOR AUTONÒMIC. Està sota la direcció de l’oficial
principal de regata. És responsable d’efectuar els controls de
mesurament i que les embarcacions compleixin amb les regles
de la classe.
6.2.2 En el present la paraula jutge, feta servir com a substantiu, s’aplica
indistintament a jutges, oficials i àrbitres excepte quan es fa
referència a la categoria de jutge en sentit estricte, i aleshores
aquesta indicació és seguida de l’expressió “de Protestes”.

6.3

CLASSIFICACIÓ I SITUACIONS
6.3.1 La denominació de les diferents categories és la següent:
AUXILIAR DE COMITÈ de la Federació Catalana de Vela
ABALISADOR de la Federació Catalana de Vela
OFICIAL DE REGATA DE CLUB de la Federació Catalana de Vela
JUTGE DE PROTESTES DE CLUB de la Federació Catalana de Vela
ÀRBITRE DE CLUB de la Federació Catalana de Vela
OFICIAL DE REGATA AUTONÒMIC de la Federació Catalana de
Vela
JUTGE DE PROTESTES AUTONÒMIC de la Federació Catalana de
Vela
ÀRBITRE AUTONÒMIC de la Federació Catalana de Vela
MESURADOR de la Federació Catalana de Vela
Els jutges autonòmics de la FEDERACIÓ poden actuar en regates de
qualsevol federació autonòmica a petició d’aquesta o d’un club afiliat a
aquesta.
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6.3.2 Els jutges poden estar en la situació d’actius o de no actius.
a) Situació d’ACTIU
I. Els jutges es troben en situació d’actius durant el període
de quatre anys a partir del seu nomenament. A l’efecte
d’aquest càlcul, es considera com a data de
nomenament el dia primer de gener següent al de la
data del seu nomenament.
b) Situació de NO ACTIU
I.
Es troben en la situació de no actius, els jutges el
nomenament dels quals no ha estat renovat pel Comitè
Català de Jutges i Oficials de Regata (CCJOR) de la
FEDERACIÓ.

6.4

GESTIÓ DEL CCJOR
6.4.1 Correspon al Comitè Tècnic de Jutges i Oficials de Regata de la
FEDERACIÓ:
• Formar i reciclar els jutges, oficials i àrbitres de la FEDERACIÓ
• Expedir i revocar les titulacions dels jutges de la FEDERACIÓ.
• Exercir la potestat disciplinària.
6.4.2 El CCJOR ha de nomenar una Comissió Tècnica, formada pel
president del CCJOR, un vocal delegat del col·lectiu dels jutges, un
vocal delegat del col·lectiu dels oficials, un vocal delegat del
col·lectiu dels àrbitres i un vocal delegat del col·lectiu de
mesuradors. És susceptible d’ampliació amb el vocal delegat
corresponent del nou col·lectiu que es pugui contemplar.
6.4.3 Aquests vocals delegats s’han d’elegir en la reunió del CCJOR que
celebra anualment en el decurs del Saló Nàutic Internacional de
Barcelona. Aquesta elecció s’ha de fer coincidint amb els anys
senars entre Olimpíades.
6.4.4 Els candidats han de presentar 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 FEDERACIÓ, indicant “Candidatura
CCJOR”, per correu ordinari o electrònic.
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6.4.5 En el cas de no haver-hi candidats, el president del CCJOR pot
determinar les persones per
ocupar els càrrecs o determinar que continuïn exercint-los les
anteriors.
6.4.6 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 a la propera designació electa.
6.4.7 Les tasques d’aquesta Comissió Tècnica bàsicament consisteixen
en l’assessorament i col·laboració en la direcció del CCJOR.

II - FORMACIÓ DE JUTGES
6.5

REQUISITS PER ACCEDIR A LES CONDICIONS D’AUXILIAR DE REGATA
I D’ABALISADOR
a. Preferiblement, tenir experiència com a regatista i
coneixements del RRV.
b. Assistir als cursos convocats pel CCJOR.
c. Per als abalisadors, indispensablement, tenir la titulació mínima
per al govern d’embarcacions de motor.

6.6

REQUISITS PER ACCEDIR A LES CONDICIONS D’OFICIAL, JUTGE,
ÀRBITRE DE CLUB
6.6.1 Els candidats a qualsevol de les especialitats i categories han de:
a. Tenir la majoria d’edat.
b. Preferiblement, tenir experiència com a 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 embarcacions de motor
petites i ràpides.
f. Enviar l’informe de cada actuació al CCJOR.
g. Per als jutges, àrbitres i oficials de club, estar en possessió de
la llicència
i. federativa de Tècnic Col·laborador.
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6.7

REQUISITS PER ACCEDIR A LES CONDICIONS D’OFICIAL, JUTGE,
ÀRBITRE AUTONÒMIC
6.7.1 Els candidats a qualsevol de les especialitats i categories han de:
a. Haver passat per les fases 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 com a mínim.
b. Assistir als cursos convocats pel CCJOR.
c. Aprovar l’examen escrit en acabar el curs.
d. Enviar l’informe de cada actuació al CCJOR.
e. Per actuar com a jutge, àrbitre i oficial autonòmic, tenir la
llicència federativa de Tècnic del CCJOR.
f. Actuar el primer any sota la tutela d’un jutge, àrbitre i/o oficial
de més antiguitat i experiència, que pot establir la Comissió
Tècnica.
g. Per accedir al curs d’àrbitre, ser primer jutge de Protestes.

6.8

REQUISITS PER RENOVAR LA CONDICIÓ DE JUTGE ACTIU O PER
CANVIAR DE SITUACIÓ
6.8.1 Les renovacions de jutge, oficial i àrbitre s’han d’efectuar per
períodes de quatre anys coincidint amb l’any de celebració dels Jocs
Olímpics. Les renovacions sols s’han de fer a sol·licitud personal.
6.8.2 Per ser renovats, els jutges han de:
a. Acreditar haver actuat en vuit regates com a mínim del
calendari oficial de la FEDERACIÓ, de les quals almenys
quatre en els dos últims anys.
b. Acreditar haver complert satisfactòriament les seves
obligacions durant el període que expira.
c. Enviar l’informe al CCJOR dins de la setmana següent a
l’acabament de la regata.
d. Presentar el currículum d’activitats dels últims quatre anys.

6.9

CANVI DE SITUACIÓ DE LA CONDICIÓ DE JUTGE NO ACTIU A ACTIU
6.9.1 Poden tornar a passar a la situació de jutges actius assistint a
congressos o cursos i seminaris de formació i reciclatge i aprovant
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un examen. Han actuar d’auxiliars de Comitè durant un any i en 8
regates com a mínim.

III - REGLES RELATIVES A L’ACTIVITAT DELS JUTGES I OFICIALS DE
REGATA DE LA FEDERACIÓ

6.10

DRETS I OBLIGACIONS
6.10.1 Els jutges i oficials actius tenen dret a:
a.
b.
c.
d.

Percebre les tarifes fixades per a l’exercici de la seva activitat.
Rebre informació de les novetats i modificacions del RRV.
Assistir als simposis i sessions tècniques de reciclatge.
Rebre l’anunci i les Instruccions de Regata, abans de l’inici de
la competició, de les regates en què està nomenat.
e. Rebre un tracte digne i respectuós de l’organització i dels
participants.

6.10.2 Per poder actuar en regates i poder ser considerats jutges i oficials
actius, estan obligats a:
a. Complir els reglaments i acatar les instruccions emanades del
CCJOR de la FEDERACIÓ, així com dels seus òrgans
directius.
b. Prestar els serveis per als quals siguin designats donant mostra
del temperament i conducta que s’espera d’un jutge de la
FEDERACIÓ.
c. Col·laborar en el desenvolupament de la corresponent
especialitat, així com en els objectius esportius de la
FEDERACIÓ.
d. Col·laborar en l’organització dels jutges i acceptar els càrrecs
per als quals siguin nomenats.
e. Estar en possessió de la llicència federativa vigent.

6.11

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE JUTGE ACTIU
6.11.1 El CCJOR de la FEDERACIÓ pot suspendre o declarar la pèrdua de la
condició de jutge en actiu per les causes següents:
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a. Estar un període de 4 anys sense actuar en regates o no
arribar a participar en 4 regates en aquest termini.
b. Cometre errors d’actuació manifestos.
c. No complir amb el Reglament de Regates a Vela i altres regles
d’aplicació.
d. Actuar de manera arbitrària o irresponsable, sempre que es
produeixi perjudici per a algun participant, per al club que acull
la prova, per a la FEDERACIÓ, per a les federacions
autonòmiques o la RFEV.
e. No observar la conducta que s’espera d’un jutge de la
FEDERACIÓ.
f. Desenvolupar la seva activitat sense haver obtingut la llicència
federativa.
g. No assistir a les convocatòries del CCJOR sense causa
justificada.
6.11.2 El CCJOR de la FEDERACIÓ pot suspendre o declarar la pèrdua de
la condició de jutge per incompliment greu o reiterat de les seves
obligacions, amb prèvia incoació de l’oportú expedient, en el qual
s’ha de donar audiència a l’interessat
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