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1. PARTICIPANTS 
 
1.1 Tipus de participants 
Podran participar en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la 
Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles que acrediten ser estudiants 
de 1r, 2n o 3r cicle dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional als quals es refereix l’article 34.1/34.2 i els articles 36 i 37 de la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen a 
qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana reconeguda i representada en 
el Comitè Espanyol d’Esport Universitari. 
 
De la mateixa manera, podran prendre part en el Campionat Autonòmic 
d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles 
que acrediten ser estudiants de qualsevol dels tres cicles (grau, màster i 
doctorat) dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional als quals es refereix l’article 37 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril 
de 2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, que pertanyen a qualsevol universitat de la Comunitat 
Valenciana reconeguda i representada en el Comitè Espanyol d’Esport 
Universitari. 
 
Almenys un dels participants, que farà també de patró, haurà d’estar en 
possessió del títol de patró d’embarcacions d’esbargiment i haurà de poder 
acreditar aquesta condició. 
 
El pes màxim de la tripulació no excedirà de 340 quilograms. 
 
En aquesta modalitat no podran participar-hi PAS/PDI. 
 
1.2 Nombre de participants 
Cada universitat podrà inscriure-hi tants participants com places tinga 
designada l’embarcació o limite el pes màxim autoritzat per l’embarcació amb la 
qual es desenvolupe l’esdeveniment, a part d’un integrant més que farà de 
suplent. Cada universitat podrà estar representada per la figura d’un entrenador 
i un delegat. Les tripulacions podran ser masculines, femenines o mixtes. 
 
2. NORMES TÈCNIQUES 
 
2.1 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. 
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2.2 Instal·lació esportiva 
La competició tindrà lloc en un club nàutic que complisca amb els mínims 
bàsics quant a higiene i seguretat. Com a mínim, hi haurà d’haver un vestidor 
femení, un de masculí i un adaptat per a cada gènere. 
El comitè de regates i el comitè organitzador hauran d’autoritzar el 
desenvolupament de la prova d’acord amb les condicions del mar i del vent. 
 
2.3 Embarcacions 
La competició es desenvoluparà amb embarcacions monotip. L’organització 
aportarà tot el material necessari per a un transcurs adequat de la competició. 
L’organització de l’esdeveniment podrà sol·licitar una fiança per embarcació per 
a cobrir la responsabilitat derivada de qualsevol desperfecte ocasionat en 
qualsevol material que siga propietat de l’organització. Aquesta fiança haurà de 
ser dipositada per cada universitat en el comitè d’organització abans del 
començament de la competició. 
 
2.4 Vestimenta 
Els competidors estaran obligats a eixir a la zona de competició degudament 
uniformats. En el cas que les condicions meteorològiques ho requerisquen, 
cada participant podrà disposar de roba tècnica per al desenvolupament de la 
prova, encara que això trenque la uniformitat de l’equip. 
 
2.5 Material necessari  
Tot el material necessari per a la correcta manipulació de les embarcacions 
serà oferit per l’organització de l’esdeveniment. L’únic material que serà 
requerit a cada participant és l’equipament esportiu identificador de cada 
universitat, un calçat d’acord amb l’activitat i la roba tècnica que cada 
competidor puga necessitar. 
 
2.6 Sistema de competició  
La competició es desenvoluparà en format surada, és a dir, una única eixida 
per a tots els participants. Es programaran tres eixides. El comitè de regates 
tindrà la potestat de variar-ne el nombre segons les condicions del mar i del 
vent. Aquesta modificació podrà ser presa tant abans de la reunió tècnica com 
al llarg de la competició si les condicions meteorològiques canvien de manera 
significativa.  
 
D’acord amb la classificació de cada embarcació, la puntuació serà la següent:  
1 punt l’embarcació millor classificada 
2 punts l’embarcació classificada en segona posició 
3 punts l’embarcació classificada en tercera posició 
4 punts l’embarcació classificada en quarta posició 
5 punts l’embarcació classificada en cinquena posició 
6 punts l’embarcació classificada en sisena posició 
7 punts l’embarcació classificada en setena posició 
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(Si dos o més embarcacions hagueren d’abandonar alguna de les mànigues, 
s’adjudicarien dos o més 7 punts i alguna altra puntuació quedaria buida). 
 
Guanyarà la tripulació que menys punts aconseguisca al llarg de les diferents 
mànigues. En cas d’empat entre dues embarcacions, s’atendrà al resultat 
obtingut en l’última de les regates. 
Podran ser desclassificades tant parcialment (d’una eixida) com totalment (de 
la competició) les tripulacions que cometen irregularitats abans, durant o 
després de qualsevol fase del campionat. En aquest sentit, serà el comitè de 
competició l’encarregat de dictaminar aquesta decisió. 
 
2.7 Arbitratge  
El comitè de regates estarà format per tres tècnics degudament acreditats. 
Aquest comitè tindrà potestat per a actuar tant a terra com en aigua. 
 
3. REGLAMENT 
 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb allò que estableixen les 
normes generals i aquest reglament tècnic de competició. Per a allò que no 
estiga previst en aquesta normativa seran aplicables els reglaments següents: 
 
3.1 REGLAMENT DE REGATES A VELA DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE 

LA SALUT I L’ACTIVITAT FÍSICA 2009-2012 (RRV) 
 
3.2 PRESCRIPCIONS DE LA REIAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE VELA 
(RFEV) 
 
Les instruccions de regata, que poden modificar qualsevol dels apartats 
anteriors, excepte el b. 
 
Les regles per a l’ús dels vaixells, que seran també aplicables en la navegació 
d’entrenament. 
S’aplicarà l’apèndix experimental Q. La regata està classificada com de 
categoria C (d’acord amb la reglamentació 20 de l’ISAF, i en les prescripcions 
de la RFEV a eixa reglamentació). 
Cal cridar l’atenció sobre la regla fonamental 4, DECISIÓ DE REGATEJAR, de 
la part 1 del RRV, que estableix: “un vaixell és l’únic responsable de la decisió 
de prendre o no eixida o de continuar en la regata”. 
 
4. TROFEUS 
 
Les tres tripulacions classificades en 1a, 2a i 3a posicions rebran trofeu i 
medalles. 
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5. PROGRAMA I CALENDARI 
 
9-9.30 h   Acreditacions 
9.45 h   Reunió tècnica 
10-12 h   Entrenament 
12 h    Eixida de les proves 
18.30 h   Lliurament de trofeus 
(No hi haurà cap senyal d’atenció després de les 16 h) 
 
6. COMITÈ ORGANITZADOR  
Format pel director del Servei d’Esports de la universitat organitzadora i tants 
tècnics interns o externs com el servei necessite per a l’organització. 
 
7. COMITÈ DE COMPETICIÓ  
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats 
triats per sorteig entre les universitats acreditades. 
 
8. COMITÈ DE REGATES  
Dos àrbitres degudament acreditats i el director del Servei d’Esports de la 
universitat organitzadora. 


