
 

 

 
 
 

ANNEX 5 
 
 
CONTRACTE DE DELEGACIÓ DELS CAMPIONATS DE 
CATALUNYA 
 
 

 
La Federació Catalana de Vela delega l’organització del Campionat de 
Catalunya de la classe.................... al club................................ d’acord amb els 
articles 2 i 16 del Reglament per als Campionats de Catalunya (RCC). 
 
Per garantir l’èxit d’aquest esdeveniment, ambdues parts convenen els punts 
següents: 

 
1. El............................ es compromet a actuar d’acord amb l’apartat 

del Reglament dels Campionats de Catalunya pel que fa a 
l’anunci i les Instruccions de Regata. Aquests s'han de presentar 
al Comitè de Jutges i Oficials de Regata de la Federació Catalana 
de Vela per a la seva aprovació.  

 
2. El............................... es fa càrrec de la tramesa i màxima difusió de 

l’anunci de regata als clubs i regatistes de les classes participants. 
 

3. L’anunci, les Instruccions de Regata i qualsevol document que es 
publiqui amb motiu de la regata han de portar imprès el logotip 
de la Federació Catalana de Vela, el del club organitzador i el del 
patrocinador i col·laboradors del campionat, tant si són aportats 
per la federació com pel club organitzador. Així mateix, la 
Federació Catalana de Vela pot aportar el material promocional i 
publicitari que estimi oportú i que serà exposat convenientment 
durant tota la durada del Campionat corresponent.  

 
4. El club organitzador ha de designar el Comitè de Regata i el 

Comitè de Protestes sempre amb el vistiplau de la federació. 
També es compromet a facilitar l’allotjament, manutenció i drets 
d’arbitratge (dietes) i a satisfer les seves despeses de 
desplaçament. 

 
5. Tant la Federació Catalana de Vela com el club 

organitzador...................................... 
designen........................................ com a director de regata per vetllar 
per l’organització del campionat. També formen part d’aquest òrgan 
de coordinació els secretaris territorials de les classes participants. 



 

 

 
 

6. El club organitzador aporta el personal administratiu per a la recollida 
d’inscripcions, elaboració de les classificacions, etc. 

 
7. La Federació Catalana de Vela proporcionarà el suport i 

l’assessorament tècnic que necessiti el club organitzador, així 
com el material que s’hagi sol·licitat per escrit amb l’antelació 
suficient sempre que estigui disponible. 

 
8. El club................................ és el responsable de verificar, en el 

moment de confirmar la inscripció, que els regatistes presentin la 
llicència federativa i el carnet de classe vigent. El regatista que no 
compleixi aquests requisits no pot participar en el campionat. 

 
9. El protocol de l’acte de lliurament de premis és establert per la 

Federació Catalana de Vela. El club és el responsable d’organitzar, 
vetllar i desenvolupar el protocol establert per al lliurament de premis. 

 
10. Els drets d’imatge del campionat són propietat de la FEDERACIÓ. 

El club, en la mesura que sigui possible, farà un reportatge de 
vídeo i fotografia, del qual lliurarà una còpia a la Federació 
Catalana de Vela. 

 
 
 

Barcelona,........ d............................. de 20..... 
 
 
 
 
 
 

President federació  Secretari/ària de classe  President/a de club 


