NORMATIVA FLOTES 2019
CLUB NÀUTIC VILANOVA

La Normativa de Flotes del l’Àrea Esportiva del Club Nàutic Vilanova (CNV) pretén
establir i comunicar unes normes bàsiques que facilitin el correcte funcionament de
totes les activitats programades per la mateixa àrea, amb l’esperit de facilitar una
convivència òptima entre tots els implicats i la consecució de tots els seus objectius.
1.- REQUISITS
Per poder participar de qualsevol activitat programada per les Flotes o equips de
tecnificació de l’Àrea Esportiva del CNV, és indispensable:
• Ser soci del Club Nàutic Vilanova en qualsevol de les seves modalitats
• Haver signat el full d’ingrés de Flotes
• Estar al corrent de pagament de les quotes de soci i de les activitats
• Tenir tramitada la llicència esportiva pel Club Nàutic Vilanova
Aquesta Normativa no és aplicable a qualsevol persona o soci que no compleixi amb els
requisits anteriorment exposats
Serà necessària l’aprovació de la Junta Directiva per incloure en les activitats programades
per les flotes de l’Àrea Esportiva del CNV qualsevol esportista que no compleixi amb els
requisits establerts anteriorment.
2.- OBJECTIUS
Premissa bàsica/Objectiu general
Totes les activitats programades per les Flotes de l’Àrea Esportiva del CNV tenen com
objectiu principal la formació integral de l’esportista com a persona.
Objectius particulars

Inculcar i assimilar els valors educatius de l’esport: Companyonia, Sacrifici,
Compromís, Perseverança, Acceptació, Autocontrol, Valor, Ambició, Maduresa,
Responsabilitat, Educació, Respecte, Higiene, Esportivitat, Imparcialitat,
Independència, Amistat, Integració i Obediència.

El coneixement del medi marí i el respecte a la natura.

L’aprenentatge seqüencial de les tècniques de navegació a vela de manera
individualitzada.

Factors necessaris
Que tant l’equip tècnic del CNV com els pares, mares, tutors legals i els familiars dels
regatistes de la flota col·laborin i participin de manera activa i conjuntament en la formació
de l’esportista.

EQUIP TÈCNIC
La direcció, entrenadors,
l’Oficina Esportiva i el
coordinador d’activitats.

FAMÍLIA
Criteris tècnics i
pedagògics

Feedback

Pare, mare, germans i/o
familiars que participin en
el procés educatiu

L’ESPORTISTA

ÀMBIT ESPORTIU

ÀMBIT FAMILIAR

3.- FLOTES DEL CLUB
Flota Optimist
Classe infantil individual. Un vaixell apropiat per a principiants i navegants intermedis entre
els 8 i els 15 anys o segons condicions d'alçada i pes.
En el Club es divideixen en tres grups depenent del nivell i la Guia Esportiva de la Federació
Catalana de Vela:
• OPTIMIST G1
• OPTIMIST G2
• OPTIMIST G3
Flota 420.
Classe juvenil i sènior doble.
Flota Làser
Classe juvenil i sènior individual. El Laser té tres versions oficials d'aparell, encara que
manté el mateix casc per les tres: Laser Standar, Laser Radial i Laser 4.7.

En el Club es divideixen en tres grups:
• LASER RADIAL
• LASER 4.7
• LASER INICIACIÓ
4.- ASPECTES GENERALS EQUIPS
Participació de les famílies en el procés educatiu
• La responsabilització progressiva dels seus fills en tot allò relatiu a la seva
participació en les flotes del club. Exemples d’això són la puntualitat, el muntatge i
desmuntatge de les embarcacions, la cura del material, l’educació i el civisme, o
l’esportivitat.
• Mantenir i respectar l’àmbit de treball dels tècnics esportius tant a terra com a la
mar per tal d'aconseguir un interlocutor únic mentre duri la pràctica esportiva.
• Donar suport a les decisions dels tècnics davant dels seus fills i expressar els
desacords amb les mateixes, dins del marc adequat i pautat amb la direcció
esportiva. Aquest marc són les reunions entre els tècnics i les famílies i/o les
reunions periòdiques de la flota d’Optimist.
• La participació activa en l’intercanvi d’impressions amb l’equip tècnic per una millora
general i particular de les activitats esportives en què participin els seus fills.
• Treballar com un grup, com un flota, per tal de potenciar la col·lectivitat davant
l’evidència d’individualisme en un esport com el de la vela en les modalitats
d’embarcacions en solitari.
El compromís del club
El club es compromet a promoure la pràctica esportiva a través de les flotes aportant
aquells medis que facilitin dita pràctica. En aquesta línia el nostre compromís passa per:
• La cerca dels tècnics adients per aquesta tasca.
• Cost del tècnic (entrenaments, dietes, desplaçaments, allotjament,...)
• Transportar les llanxes de suport necessàries per les tasques dels tècnics
• Gestionar la tramitació de les llicències.
• Cedir un únic espai d’avarada per les embarcacions de la flota a les instal·lacions del
Club.
• Realitzar un seguiment individualitzat dels esportistes que composen la flota.
• Assessorar directament les famílies dels esportistes, de tots aquells aspectes
relacionats amb la pràctica i la trajectòria esportiva.
• Socis / socis esportius ( ple dret per tal d’utilitzar les instal·lacions del CNV )

• Facilitar la compra de la vestimenta oficial del Club tant a regatistes com a familiars
a preu de cost.
5.- LOGÍSTIQUES I SUPORTS
El Club Nàutic Vilanova podrà establir una o varies tarifes pel servei del transport. En cap
cas, els serveis de transport inclouran la càrrega o descàrrega dels vaixells i la seva fixació
al remolc.
En el cas que les famílies (excepte G3 i Laser Iniciació) no disposin d’opcions per a realitzar
el transport, el club posa a disposició un servei de transport i desplaçaments per a les
regates dintre de Catalunya. El preu és de 38 € / per regata.
El Club Nàutic Vilanova no es fa responsable dels desperfectes que es puguin originar en
les embarcacions o altre material durant el seu transport. Serà responsabilitat de cada
regatista tenir vigent una assegurança de la seva embarcació que cobreixi els
desplaçaments.
En cas que el regatistes necessitin desplaçament, el Club posarà a la seva disposició aquest
servei. Sempre depenent del nombre de places i de la regata. El desplaçament de
regatistes dintre de Catalunya que pugui realitzar el Club, serà amb l'entrenador de cada
equip i tindrà en cost de 25€ / persona i regata.
Regates Autonòmiques (incloses en Calendari)
En totes les regates de caire autonòmic (Campionats de Catalunya i Nivells 2, 3) incloses en
el calendari oficial del Club el Club Nàutic Vilanova es compromet a:
• Desplaçar un tècnic/s amb llanxa/es de suport.
• Posar tots els mitjans materials necessaris pel desplaçament del tècnic o tècnics
• Fer-se càrrec de les despeses:
o El lloguer del vehicle/s si s’escau i del combustible del vehicle/s.
o Combustible de la llanxa/es i dels vehicles.
o Peatges.
o Dietes del tècnic/s
Regates Nacionals o Internacionals (incloses en Calendari)
En aquestes regates el repartiment dels mitjans i recursos materials i humans necessaris
per cada activitat es realitzarà segons:
• Importància i nivell de la regata o activitat
• Nombre total de regatistes que hi assisteixen.

Abans de cada regata o desplaçament s'estudiarà amb el tècnic corresponent. El
responsable del material assignat, i l’únic autoritzat a disposar dels mateixos, serà el
tècnic/s assignat/s per aquella activitat programada. L'import a abonar pel club mai
superarà el 50% de cada despesa.
Regates no incloses al Calendari
En totes les activitats NO incloses en el calendari oficial dels Equips de Competició, siguin
de caire AUTONÒMIC, NACIONAL o INTERNACIONAL el Club Nàutic Vilanova podrà donar
suport logístic als seus regatistes, amb la cessió de vehicle, remolc o embarcacions, prèvia
sol·licitud dels interessats i presentació d’un pressupost que inclogui:
• Cost de totes les partides relacionades amb l’activitat
• Participants
• Repartiment de costos

6.- PROGRAMA D’AJUDES
El Club Nàutic Vilanova crea un programa d'ajudes pels seus regatistes de les Flotes de
l’Àrea Esportiva en funció dels seus resultats.
Per accedir a les ajudes del programa s’hauran de complir amb els següents requisits:
• Assistència: S’haurà d’assistir a un mínim del 75% de les activitats programades en el
calendari.
• Disciplina: S’haurà d’estar lliure de faltes disciplinàries, tant lleus com greus.
Paràmetres de les ajudes:
• Podi general Copa / Campionat Espanya > Llicència gratuïta any següent i
bonificació de tres quotes mensuals de l’Equip de Regates.
• Podi categories Copa / Campionat de Espanya > Llicència gratuïta any següent i
bonificació de dues quotes mensuals de l’Equip de Regates.
• Podi general Campionat Catalunya > Llicència gratuïta any següent i bonificació
d’una quota mensual gratuïta.
• Classificació Selecció Catalana (Copa o Camp. Espanya) > Llicència gratuïta any
següent.
Així mateix, la Direcció tècnica del Club Nàutic Vilanova se reserva el dret de poder
assignar qualsevol tipus d’ajuda a un regatista que no arribi a complir amb els criteris
anteriorment exposats, sempre i quan sigui per una causa justificada (malaltia, lesió,
trencament de material...).

7.- CONDUCTA
Esportivament, tots els regatistes del Club estan en la obligació de conèixer i respectar el
Reglament de Regates a Vela (RRV) DE LA Word Sailing, molt especialment els seus
Principis Bàsics i la Part 1: Regles Fonamentals.
Qualsevol soci o tècnic vinculat laboralment al club podrà comunicar oficialment i per
escrit a la direcció esportiva qualsevol comportament que s’allunyi de les premisses
anteriorment exposades.
El no compliment de qualsevol d’aquestes regles podrà comportar l’adopció de mesures
disciplinàries per part del Club Nàutic Vilanova segons Capítol 4 “Regim Disciplinari” dels
ESTATUT DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA
La Junta Directiva del Club Nàutic Vilanova serà l’òrgan de gestió a qui escau la
competència de prendre les resolucions adients en cada cas, previ informe de la direcció
de la Secció Esportiva.
Només s’estudiaran les queixes que hagin estat trameses de manera escrita.

8.- REPRESENTACIÓ
Els regatistes estaran obligats a portar la vestimenta oficial del club en cada regata i
desplaçament. En cas de rebre premi o pujar al podi, tant com sigui possible, el logotip del
patrocinador serà en tot moment visible i es mostrarà la bandera o gallardet del club.

9.- DESPESSES I QUOTES
Flotes Optimist G1, Optimist G2, Làser i 420.
Les despeses previstes pels esportistes d’aquestes flotes son les següents:
• Quota mensual de la flota
• Llicència federativa (anual)
• Carnet de classe (anual)
• Inscripcions a les regates
• Material i equipament del esportista
• Embarcació pròpia
• Desplaçaments

Flotes Optimist G3 i Làser Iniciació.
Les despeses previstes pels esportistes d’aquestes flotes son les següents
• Quota mensual de la flota
• Llicència federativa i el carnet de classe
• Inscripcions a les regates
• Material i equipament de l’esportista
Per aquesta temporada, i per les flotes Optimist G3 i Làser Iniciació el Club assumeix els
següents compromisos:
• El primer mes de la temporada (Setembre) tindrà un descompte del 50%.
• La cessió de l’embarcació durant el primer any de participació d’un esportista a les
activitats de Les flotes d’Optimist o Làser.
• S’encarregarà de gestionar i realitzar els transports i desplaçaments a les regates
amb RRHH i RRMM del CNV, serà gratuït durant el primer any.
• El Club posa a disposició de la flota un remolc pel transport de les llanxes de suport
així com el personal necessari.
Quotes
La quota anual de l'Equip de Regates es divideix en 12 quotes corresponents als 12 mesos
de l'any. El Club Nàutic Vilanova subvencionarà al regatista amb un descompte del 100%
de la quota en el mes d'agost.
SOCIS
80€ /mes

SOCI ESPORTIU
120€/mes
IVA inclòs

Descomptes per unitat familiar (Germans)
El Club Nàutic Vilanova preveu els següents descomptes per famílies amb més d’un fill en
actiu a les Flotes:
SOCIS
65€/mes/esportista

SOCI ESPORTIU
100€/mes/esportista
IVA inclòs

Accés en vehicle i aparcament
La quota de pàrquing per a Soci Esportiu serà de 145,20€/anual (IVA inclòs)

10.- CESSIÓ DE MATERIAL
El CNV, amb l’objectiu de fidelitzar a nous socis que participin de les activitats
programades per l’Àrea Esportiva, podrà cedir qualsevol de les seves embarcacions.

Per optar a aquesta cessió caldrà:
• Signar l’imprès de “Cessió de Material” del CNV
• Haver-se fet soci del CNV per primer cop durant l’any en curs.
• Haver signat el full d’ingrés de Flotes del CNV.
• Estar en possessió de la llicència federativa o targeta d’escola de l’any en curs
tramitada pel CNV.
• Estar al corrent de pagament de totes les quotes.
Aquesta cessió serà per una temporada esportiva, de setembre a juny de l’any següent.
La Secció Esportiva es reserva el dret d’ utilitzar les embarcacions per activitats de l’Escola
de Vela segons les seves necessitats.
Un cop finalitzat el període de cessió, l’objectiu i preferència de l’Àrea Esportiva serà cedir
les embarcacions a nous socis esportius.
En el cas de que, un cop assignades les embarcacions a nous socis, quedessin
embarcacions lliures, el CNV es reserva el dret de poder tornar a cedir a un soci esportiu
una embarcació per una segona temporada consecutiva.
Serà responsabilitat del CNV:
• Cedir al soci esportiu l’embarcació amb tot el material complert.
• Cedir al soci l’embarcació revisada i llesta per la navegació.
Serà responsabilitat del soci esportiu a qui se li cedeix l’embarcació:
• Tenir cura de tot el material de l’embarcació.
• Fer-se càrrec de les possibles reparacions que se’n derivin de seu ús.
• Reposar el material perdut o trencat pel seu ús
• Tornar l’embarcació en condicions similars a les del moment de la cessió.
Així mateix, cap soci podrà fer ús, sense autorització expressa per part del CNV, de cap
embarcació o material propietat del Club que no li hagi estat cedit. El no compliment
d’aquestes obligacions podrà comportar l’execució de les mesures disciplinaries que es
considerin oportunes.
Així mateix, el CNV es reserva el dret de finalitzar la cessió de les seves embarcacions en
qualsevol moment que estimi necessari.

CLUB NÀUTIC VILANOVA

CESSIÓ DE MATERIAL

PERIODE / PERIODO

Núm./Nº

DADES DEL SOCI SOL.LICITANT / DATOS DEL SOCIO SOLICITANTE

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

Data naixement / Fecha Nacimiento

Edat / Edad

Targeta CatSalut / Tarjeta Catsalut

Adreça / Dirección

Núm. / Nº

Telèfon Fixe i Mòbil / Teléfono Fijo y Móvil

NIF

Localitat / Localidad

CP

Correu electrònic / Correo electrónico

Tipus d’embaració sol.licitada (classe) / Tipo de embarcación solicitada (Clase)

MATERIAL CEDIT / MATERIAL CEDIDO

NÚM. / Nº

ESTAT / ESTADO

CASC /CASCO
ORSA / ORZA
TIMÓ / TIMÓN
MÀSTIL / MÁSTIL
BOTAVARA
PERXA / PERCHA
VELA
SISTEMES / SISTEMAS:
FUNDES / FUNDAS
ALTRES / OTROS:

En/Na................................................................................................amb DNI............................................certifica que
l’estat del material cedit és el que es detalla en aquest document. Així mateix, accepto les normes de cessió detallades
en la “Normativa de Flotes” del Club Nàutic Vilanova
Data

Signatura

11.- MODIFICACIONS D’AQUESTA NORMATIVA
En cas que el CNV modifiqui aquesta normativa, aquesta es lliurarà amb un mes
d'antelació a la seva nova aplicació.

