COM PARTICIPAR AL CCF
CIRCUIT CATALÀ DE FUNBOARD
COPA CATALANA DE FUNBOARD
Federació Catalana de Vela

Per a poder participar al Circuit Català de Funboard (CCF) serà necessària la presentació de:

1.- LLICÈNCIA FEDERATIVA D’ESPORTISTA DE L’ANY EN CURS
Tal i com estableixen les normatives de la federació: És necessari disposar de la llicència federativa (de la
FCV o de qualsevol altre federació territorial) per a poder participar a regates (de la FCV) i és obligació
dels organitzadors de qualsevol regata exigir la presentació de la mateixa al confirmar la inscripció en
qualsevol competició. En cas d’accident, l’assistència mèdica pròpia i la responsabilitat civil davant tercers
que puguin existir estan garantits per aquest document, però si no es té, o tenint-la, no està en vigor i es
participa en una regata, la responsabilitat serà de l’organització de la regata de forma exclusiva, per no
haver-la exigit junt amb la inscripció.

XAVIER TORRES, Secretari Funboard FCV

Per altra banda els practicants federats disposen de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assessorament i suport jurídic.
Cobertures RC a tercers i danys personals propis en la pràctica de la vela.
Rebre informació i publicacions de la FCV, web,...
La FCV com a plataforma de promoció d'activitats pròpies.
Descomptes i participació en actes al Saló Nàutic de Barcelona.
Els esportistes federats poden participar a les activitats organitzades pels altres clubs a través de la
FCV.

El cost de la llicència (de la FCV) oscil·la en funció de la categoria i si es fa a través d’una entitat afiliada a
la Federació Catalana de Vela o bé com independent:
Categoria
Infantil (menors de 14 anys)
Juvenil (de 15 a 18 anys)
Sènior

Entitat afiliada a la FCV
18 €
23 €
40 €

Independent
36 €
46 €
80 €

En el cas de regatistes independents (no federats encara) us podeu posar en contacte amb en Xavier
Torres, Secretari de Funboard, a través del correu electrònic xtorres@windsurfcat.com o bé al telèfon 61760.07.30.

2.- TARGETA DE LA CLASSE DE L’ANY EN CURS
A l’assemblea de constitució de la Classe Funboard, del 3 de gener del 2004, és va decidir de crear un fons
comú pel funcionament de la pròpia Secretaria (per a material de regates, per a material de difusió de la
classe, ...).
El cost de la targeta de classe es va acordar de 10 €
Per a l’obtenció de la targeta us podeu posar en contacte amb en Xavier Torres, Secretari de Funboard, a
través del correu electrònic xtorres@windsurfcat.com o bé al telèfon 617-60.07.30.

3.- INSCRIPCIÓ A REGATES
Les regates seran tancades (són aquelles en que si hi participen regatistes que no tinguin la llicència
federativa catalana, és a dir d’una altre federació territorial, no poden optar al títol del Campionat en joc).
En primer lloc cal fer la preinscripció (omplint el formulari de l’anunci de regata corresponent a la web:
www.windsurfcat.com ) vàlida per l’organització per a poder realitzar una previsió dels participants de la
regata.
La inscripció oficial per participar a la regata es realitzarà el mateix dia de la prova a l’Oficina de Regates.
El cost de cada regata serà de 15 €

4.- DOCUMENT JUSTIFICATIU DE L’EDAT PER A LA CATEGORIA JUVENIL
Els inscrits en la categoria juvenil hauran de presentar el document justificatiu de l’edat.
Des de la Secretaria de la Classe Funboard us agrairíem que: Per tal que tothom estigui cobert (tant els regatistes com els propis
organitzadors de les regates) és necessari que tothom prengui la seva part de responsabilitat i vetlli per a la seguretat de les proves.

