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ANNEX: EQUIP SOMVELA 

 

Els esportistes que podran ser membres dels diferents Equips SomVela hauran de 

tindre llicència federativa expedida per la FVCV, i targeta de la classe en la qual 

participen, de l'any en curs. 

 

Equip AUTONÒMIC SomVela 

 

CLASSE Ranking FVCV MAXIM PLACES 

OPTIMIST 

10 plazas Op-A  

+ Plazas RFEV 

(30%fem y 30%sub-13) 

  

X autonomías 

20       (+3 si club organizador) 

*dependiendo de plazas RFEV 

 

Equipo Campeón Autonómico 

Máximo 8 regatistas ( 4 M y 4 F) 

TECHNO 293 

2 sub-15 F 

2 sub 15 M 

2 sub 17 F 

2 sub 17 M 

1 sub 13 

16 

iQFOIL 

1 sub-19 

1 sub- 21 

1 abs M  

1 abs F 

5 
 

ILCA 4 

2 sub-16 M 

2 sub-16 F 

2 sub 18-M 

2 sub-18 F 

14 

*dependiendo de plazas RFEV 
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ILCA 6 M y F 

3 Masc sub 19 

1 Fem sub21 

1 Fem sub19 

2 Abs F 

14 

ILCA 7 
1 abs 

1 sub-21 
5 

420 / 29er 

1 sub 19 M 

1 sub 19 F 

1 sub 17 M   

1 sub 17 F 

5 

Europa 

1 sub 20 M 

1 sub20 F 

1 abs M 

1 Abs F 

5 

 

 

Qualsevol Equip Autonòmic per a la Copa i Campionat d'Espanya eixirà del rànquing 

resultant de les proves de nivell 1 de la Copa i Campionat Autonòmic anteriors a la 

celebració d'aquesta prova, existint un nombre màxim d'integrants en l'Equip SomVela. 

Els criteris per a formar part de l'Equip SomVela de cada classe s'exposaran i 

publicaran abans del començament de la temporada. 

En cada classe existiran unes places per rànquing. La resta de l'equip fins a completar 

l'expedició se seleccionarà de comú acord entre la DD-FVCV, el Seleccionador i el 

Secretari de la classe, basant-se en la progressió demostrada pel regatista, el seu 

treball, etc.  

La FVCV no està obligada a formar o a completar els membres de cada equip si el 

desaconsellen les següents circumstàncies: qüestions pressupostàries o qüestions de 

logística o fins i tot de nivell mitjà d'algun regatista respecte a la competició a la qual es 

referisca. 

Els membres de l'Equip SomVela hauran d'estar classificats entre en el primer 50% del 

rànquing autonòmic. Excepcionalment la DD-FVCV podrà valorar l'incloure algun 

regatista en una classe que no complisca amb aquest criteri. 
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La resta de classes de vela Olímpica, preolímpica i infantil que no apareixen en el 

quadre de més amunt rebran l'ajuda per part de la FVCV per a coordinar les seues 

Copes i Campionats d'Espanya, així com podran rebre una ajuda econòmica que es 

comunicarà al secretari de classe. 

La FVCV podrà formar equips per a assistir a regates o a entrenaments que, sense 

tindre caràcter d'oficial, estaran sota la seua coordinació per a la tecnificació 

d'aqueixos regatistes. 

Equip Autonòmic 

Esportista ell classe superior amb resultats (podi) en any anterior en classe inferior pot 

incloure's com a criteri tècnic en equip autonòmic 

Les inscripcions a Copes i Campionats d'Espanya es realitzaran a través de la FVCV 

seguint la Regla 3.3 (g) del Reglament de Competicions RFEV. 

La FVCV podrà formar Equip autonòmic de classes que no apareguen en el quadre 

anterior. 

Els membres de l'Equip hauran de sotmetre's a la disciplina imposada pel Cap d'Equip 
i/o Seleccionador que serà designat per la FVCV. Aquest Cap d'Equip i/o 

Seleccionador estarà informat per la FVCV del programa de competició, entrenament, 
temps lliure, etc. que per a l'esdeveniment realitze la DD- FVCV. 

 
Formarà part de l'Equip Tècnic Autonòmic de la FVCV, l'entrenador que 
designe/contracte la DD-FVCV basant-se en la seua titulació, disponibilitat laboral, 

aportació de regatists, coneixement de la flota, etc. sent la FVCV qui assumisca el cost 
d'aquest, siga necessari més personal tècnic serà la DD-FVCV qui propose als 

successius tècnics. El material necessari per a completar l'expedició de l'Equip 
Autonòmic SomVela, s'aportarà voluntàriament. Entre els clubs dels regatistas 
membres de l'expedició. 

 

Es realitzarà una convocatòria per a formar part de l'Equip Tècnic de la FVCV per a la 

temporada. La selecció del mateix la realitzarà un Comité compost pel DD, 

Seleccionador, Coordinador Tècnic, Secretari de classe i President CC. 

El Criteri Tècnic per a la selecció de regatistas per a formar part de l'Equip Autonòmic, 

es basarà en Rànquing, Seguiment regatista, regatista destacat d'una altra classe o 

que destaque en regates o entrenaments en els quals el DD i tècnics consideren 

adequada la seua convocatòria 

 

Els membres de l'Equip Autonòmic haurà d'estar al corrent i complir el següent Codi de 

Conducta  PR-GC-2.5-01 

El Comité de Competició de la FVCV remetrà al Comité de Disciplina d'aquesta; un 

informe amb la finalitat que s'òbriga expedient sancionador a qualsevol membre de 

l'Equip de la FVCV quan es tinguen bases raonables per a pensar que s'ha comés una 

greu infracció contra les regles de regates, o greus faltes contra les bones maneres o 

l'esportivitat. En cas que siga un club qui sancione a un esportista, la FVCV mantindrà 

la mateixa sanció. 
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Per als menors d'edat serà necessari l'autorització paterna o del tutor, segons el 

formulari que en cada cas oferisca la FVCV a la disposició dels pares. 

 


