Federación de Remo
de la Comunitat Valenciana
C/Foguerer Gilabert Davo s/n
03005 Alicante
Tlf. 965 245 902
federacion@fremocv.org

NIVELLS DE REGATES

 Regates de Nivell 0: Són regates nacionals del Calendari Oficial de la FER i
competència d'aquesta, organitzades en col·laboració amb la FRCV i un club de la
Comunitat Valenciana.
 Regates de Nivell 1: Són els Campionats Autonòmics de cadascuna de les modalitats
i la Lliga Autonòmica de Banc Fix.
 Regates de Nivell 2: Són regates organitzades sota la supervisió de la FRCV.
 Regates de Nivell 3: Són competicions d'àmbit local, incloses dins del Calendari
Oficial de regates de la FRCV, no contingudes en els nivells anteriors.

Organització de regates i requisits:
 Regates de Nivell 0: LA FRCV col·laborarà amb la FER i el club organitzador,
formant part del Comitè Organitzador. Requisits:
o o Els definits per la FER.

 Regates de Nivell 1: La FRCV realitzarà la circular de la regata i la gestió de la
mateixa, incloses les inscripcions i la confecció del Jurado assumint les despeses
dels seus components. El cost inicial de la inscripció serà de 6,25%o20AC per
remero/a, però es tindran en compte les subvencions del patrocinador o de la
Federació.
El Club organitzador assumirà els requisits tècnics d'organització de regata definits
per la FRCV per a regates d'aquest nivell. Requisits:
o Obligatori:
 En compliment del RD 62/2008, l'Entitat Esportiva, Club de Rem, o
Club Nàutic es compromet al fet que la regata se celebrarà amb
subjecció a les condicions de Seguretat Marítima que li siguen
aplicables en funció de les característiques de la regata i a obtenir en
cada cas l'autorització corresponent a la Capitania Marítima de la seua
competència.
 Persona que actuarà d'Interlocutor amb la FRCV i el seu número de
telèfon de contacte.
 Persona que actuarà de responsable de seguretat (coordinador de
seguretat) i el seu número de telèfon.
 Segur de Responsabilitat Civil general i de l'Esdeveniment.
 Permisos administratius necessaris per a la realització de
l'esdeveniment.
 Pla d'evacuació.
 Identificació de les embarcacions de rem. Totes les embarcacions de
rem que prenguen part en la regata hauran d'estar identificades.
 Identificació de les balises. Les balises que marquen els carrers i els
girs estaran retolades amb la marca del patrocini, si ho hi haguera
(material propietat de la FRCV que ha d'arreplegar el club
organitzador).
Página 1 de 5

Federación de Remo
de la Comunitat Valenciana
C/Foguerer Gilabert Davo s/n
03005 Alicante
Tlf. 965 245 902
federacion@fremocv.org













Publicitat de patrocini, si ho hi haguera en ports i clubs on se celebre
la regata. Els espais fitats per a jutges-àrbitres estaran identificats
amb la imatge del patrocinador, si ho hi haguera (material propietat
de la FRCV que ha d'arreplegar el club organitzador).
Imatge corporativa. En tots els esdeveniments relacionats amb la
regata es farà present la imatge del patrocinador, si ho hi haguera,
acompanyada dels logotips del patrocinador, la Federació i d'aquells
clubs o institucions que participen en l'esdeveniment com a
organitzadors o col·laboradors. Per a açò, s'instal·larà una posterior
que servisca com a fons i imatge en tots aquests actes socials que
oferisquen una imatge potent davant els mitjans de comunicació que
participen en aquest tipus d'actes i en la cerimònia de premis. Aquests
suports, seran subministrats per la FRCV. En notes de premsa,
señalética, etc, el logotip del patrocinador, si ho hi haguera, haurà de
figurar en el lloc corresponent al patrocinador principal. Haurà d'existir
cartelleria com a mínim en format digital amb el logotip del
patrocinador, si ho hi haguera, en la capçalera del mateix.
Obligacions club organitzador. El club organitzador oferirà
avituallamiento als esportistes, de manera gratuïta consistent, com a
mínim, en 1 botella d'aigua de 33 cl, barritas energètiques o fruita per
esportista (timoner es considera esportista). Així mateix, es
proporcionarà un pícnic a cadascun dels àrbitres durant la regata. A
més, el club organitzador proporcionarà les embarcacions necessàries
per al bon desenvolupament de la regata segons marque el president
del jurat. Totes les embarcacions portaran patró i tindran grandària i
potència suficient per a seguir la regata. Així mateix, l'organització
disposarà d'una embarcació per a premsa que reunisca condicions
d'estabilitat convenient i que no perjudique a les embarcacions de
rem.
Seguretat. El club disposarà d'una zona d'embarque i desembarque,
encallada i botadura amb altura i dimensions adequades, que en cap
cas suposen RISC per als esportistes. Així mateix, és obligatori que
durant la regata es dispose de:
• Ambulància de classe B, destinada a proporcionar suport vital bàsic i
atenció sanitària inicial. Segons Reial decret 836/2012 de 25 de
maig, publicat en el BOE divendres 8 de juny de 2012.
• Embarcació en aigua per a salvament-rescate (primera valoració i
estabilització de l'accidentat fins a accés a terra).
Lliurament de trofeus. El club organitzador lliurarà medalles i trofeu
als esportistes dels tres primers classificats de cada categoria en les
modalitats de banc fix i de yola A4 , i lliurarà solament medalles als
esportistes dels tres primers classificats de cada categoria en les
modalitats de rem olímpic, rem de mar i remoergómetro. S'ha de
seguir el Protocol de lliurament de trofeus que els proporcionarà la
FRCV.
Animació. En cas que la FRCV proporcione un speaker, el club
organitzador tindrà els mitjans necessaris (equip de so) per a garantir
un correcte seguiment de la regata.
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Quan un club realitza una sol·licitud de regata, adquireix el compromís
de la seua realització. Una vegada publicat el calendari de regates,
aquest té el caràcter contractual de qui, quan i on es va a realitzar la
regata, qualsevol canvi a aquest compromís, ha de ser notificat a la
FRCV i aprovat per la JD de la FRCV. Sense aquest requisit, o bé sense
respectar les condicions indicades per la JD de la FRCV, la cancel·lació
d'una regata publicada en el Calendari Oficial de la FRCV podrà ser
sancionada per la Junta Directiva de la FRCV tenint en compte
l'anticipació de la cancel·lació i els motius que van produir aquesta
cancel·lació. Es comunicarà la nova data als possibles clubs afectats i
es modificarà el calendari oficial de la FRCV. No fer-ho a temps pot
representar al club una sanció esportiva i/o econòmica pels perjudicis
que li cause a la FRCV i a altres clubs, tals com a anul·lació de reserves
d'autobús, furgoneta, hotel, etc.

 Regates de Nivell 2: La FRCV realitzarà la circular de la regata i la gestió de les
inscripcions, però no la confecció del Jurado, on almenys sí comptarà amb el
President del Jurado, triat pel President del Comitè de Jutges Àrbitres, i 2 membres
del Comitè de JA de la FRCV, triats per part del club organitzador. La resta de
membres del Jurado, fins a arribar al mínim recomanat, seran triats per part del
club organitzador d'entre el comitè o fora d'ell. El club organitzador remunerarà a
la FRCV per la gestió realitzada i, almenys, als tres membres del Jurado esmentats
anteriorment. El cost màxim de la inscripció de regata serà consensuat entre la
FRCV i el club organitzador. Així mateix, el cost d'inscripció ho facturarà el club
organitzador.
El Club organitzador assumirà els requisits tècnics d'organització de regata definits
per la FRCV per a regates d'aquest nivell. Requisits:
o Obligatori:
 En compliment del RD 62/2008, l'Entitat Esportiva, Club de Rem, o
Club Nàutic es compromet al fet que la regata se celebrarà amb
subjecció a les condicions de Seguretat Marítima que li siguen
aplicables en funció de les característiques de la regata i a obtenir en
cada cas l'autorització corresponent a la Capitania Marítima de la seua
competència.
 Persona que actuarà d'Interlocutor amb la FRCV i el seu número de
telèfon de contacte.
 Persona que actuarà de responsable de seguretat (coordinador de
seguretat) i el seu número de telèfon.
 Segur de Responsabilitat Civil general i de l'Esdeveniment.
 Permisos administratius necessaris per a la realització de
l'esdeveniment.
 Pla d'evacuació.
 El club disposarà d'una zona d'embarque i desembarque, encallada i
botadura amb altura i dimensions adequades, que en cap cas suposen
RISC per als esportistes.
 Així mateix és obligatori que durant la regata es dispose de:
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• Ambulància de classe B, destinada a proporcionar suport vital bàsic i
atenció sanitària inicial. Segons Reial decret 836/2012 de 25 de
maig, publicat en el BOE divendres 8 de juny de 2012.
• Embarcació en aigua per a salvament-rescate (primera valoració i
estabilització de l'accidentat fins a accés a terra).
Identificació de les embarcacions de rem. Totes les embarcacions de
rem que prenguen part en la regata hauran d'estar identificades.
Imatge corporativa. En tots els esdeveniments relacionats amb la
regata es farà present la imatge de la Federació i d'aquells clubs o
institucions que participen en l'esdeveniment com a organitzadors o
col·laboradors. Per a açò, s'instal·larà una posterior que servisca com a
fons i imatge en tots aquests actes socials que oferisquen una imatge
potent davant els mitjans de comunicació que participen en aquest
tipus d'actes i en la cerimònia de premis. Aquests suports, seran
subministrats per la FRCV. En notes de premsa, señalética, etc, el
logotip de la FRCV.
Lliurament de trofeus. El club organitzador lliurarà medalles als
esportistes dels tres primers classificats de cada. S'ha de seguir el
Protocol de lliurament de trofeus que els proporcionarà la FRCV.
Quan un club realitza una sol·licitud de regata, adquireix el compromís
de la seua realització. Una vegada publicat el calendari de regates,
aquest té el caràcter contractual de qui, quan i on es va a realitzar la
regata, qualsevol canvi a aquest compromís, ha de ser notificat a la
FRCV i aprovat per la JD de la FRCV. Sense aquest requisit, o bé sense
respectar les condicions indicades per la JD de la FRCV, la cancel·lació
d'una regata publicada en el Calendari Oficial de la FRCV podrà ser
sancionada per la Junta Directiva de la FRCV tenint en compte
l'anticipació de la cancel·lació i els motius que van produir aquesta
cancel·lació. Es comunicarà la nova data als possibles clubs afectats i
es modificarà el calendari oficial de la FRCV. No fer-ho a temps pot
representar al club una sanció esportiva i/o econòmica pels perjudicis
que li cause a la FRCV i a altres clubs, tals com a anul·lació de reserves
d'autobús, furgoneta, hotel, etc.

 Regates de Nivell 3: El club organitzador realitzarà la circular de la regata, la gestió
de les inscripcions i confeccionarà el Jurado, on no hi ha obligació que els membres
siguen del Comitè de JA de la FRCV. El cost de la inscripció serà determinat per
part del club organitzador i ho facturarà aquest club.
El Club organitzador assumirà els requisits tècnics d'organització de regata definits
per la FRCV per a regates d'aquest nivell. Requisits:
o Obligatori:
 En compliment del RD 62/2008, l'Entitat Esportiva, Club de Rem, o
Club Nàutic es compromet al fet que la regata se celebrarà amb
subjecció a les condicions de Seguretat Marítima que li siguen
aplicables en funció de les característiques de la regata i a obtenir en
cada cas l'autorització corresponent a la Capitania Marítima de la seua
competència.
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Persona que actuarà de responsable de seguretat (coordinador de
seguretat).
 Segur de Responsabilitat Civil general i de l'Esdeveniment.
 Permisos administratius necessaris per a la realització de
l'esdeveniment.
 Pla d'evacuació.
 El club disposarà d'una zona d'embarque i desembarque, encallada i
botadura amb altura i dimensions adequades, que en cap cas suposen
RISC per als esportistes.
 A menys de 30 minuts, una ambulància de classe B, destinada a
proporcionar suport vital bàsic i atenció sanitària inicial. Segons Reial
decret 836/2012 de 25 de maig, publicat en el BOE divendres 8 de juny
de 2012.
o Es recomana que durant la regata es dispose de:
 Embarcació en aigua per a salvament-rescate (primera valoració i
estabilització de l'accidentat fins a accés a terra).
La FRCV es reserva la potestat de reclasificar una regata a un tipus superior atenent a
circumstàncies com a nombre d'inscrits, etc.
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