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NNOORRMMEESS  DDEE  LLEESS  FFLLOOTTEESS  DDEE  VVEELLAA  LLLLEEUUGGEERRAA  

Club Nàutic d’Arenys de Mar 

Aquesta normativa regula l’activitat de les flotes de vela lleugera del CNAM i és d’obligat compliment per 

a tots els regatistes inscrits a elles. 

Article 1.  Drets del regatistes. 
Els membres de les flotes tenen dret a: 

 Assistir als entrenaments programats per la seva classe amb l’entrenador corresponent. 
 Espai a l’esplanada o les prestatgeries per dipositar l’embarcació i al magatzem per als accessoris. 

 Accés als equipaments del Club necessaris pel desenvolupament de l’activitat, dintre les possibilitats 

i amb les condicions que s’estipularan més avall. 

 La consideració de Soci Esportiu del Club Nàutic, amb els drets corresponents. 

Article 2.  Quotes. 
La temporada de competicions de vela lleugera comprèn de setembre a juny, ambdós inclosos.  És 

obligació del regatista abonar la quota per pagaments anticipats, mensualment o anualment a principi 

de temporada.  La quota és fixa i independent de l’assistència del regatista, i la manca de pagament 
comporta l’exclusió de les activitats.  La quota no inclou inscripcions a competicions, llicència 

federativa, carnet de classe ni cap altre permís o autorització. 

Article 3.  Rampa, esplanada i magatzem. 
Cal donar bon ús i mantenir en ordre les zones comunes, i a aquesta fi: 

 No es dipositaran vaixells ni estris a les zones de pas, tant rodat com de vianants. 

 Es tindrà cura de no malgastar aigua, mantenint les mànegues tancades quan no estiguin en ús. 

 Un cop acabada la seva utilització les mànegues es desaran enrotllades al seu lloc. 
 Al final de l’activitat les armilles salvavides es penjaran a la barra a l’efecte. 

 Una vegada llançat el vaixell el carro d’avarada es traurà de la rampa. 

 En acabar la jornada, el veler restarà endreçat a la seva plaça o prestatge, amb la funda posada. 

 El regatista podrà fer a l’esplanada reparacions menors al seu vaixell o equipament, sempre que no 

causi molèsties a la resta d’usuaris.  Estan prohibides tasques sorolloses, contaminants o perilloses. 

Article 4.  Desplaçaments. 

És a càrrec del regatista el seu trasllat i el transport, càrrega i descàrrega de la seva embarcació i 
equipament a les regates i entrenaments fora del Club Nàutic.  En la mesura de les seves possibilitats, 

l’entitat contribuirà a aquests desplaçaments d’acord amb les següents condicions. 

   Desplaçaments ordinaris, els corresponents al calendari oficial de competició de la FCV de la classe.  

En aquests trasllats i sempre amb aprovació prèvia del Departament d’Esports i el vist-i-plau del 
Comodor, el Club Nàutic es farà càrrec del següent: 

 El trasllat de(ls) entrenador(s), el seu salari i dietes. 

 Transport d’anada i tornada de la llanxa pneumàtica de(ls) entrenador(s). 

 Combustible, assegurança i manteniment de la llanxa. 

 El transport de les embarcacions dels regatistes, d’acord amb la següent prioritat: 

o Competicions tenen preferència davant entrenaments. 
o En ànim d’incentivar la participació de regatistes de Nivell 3 en competicions del seu grup, 

aquests tindran preferència en cas de conflicte. 

o Una competició de Nivell 1 tindrà prioritat davant una de Nivell 2. 

o Un esdeveniment al qual hi participin dos regatistes que siguin germans tindrà preferència 

sobre un al qual no es doni aquesta condició. 
o En cas de coincidència dels factors anteriors, la classe que no hagi fet ús recent de l’equipament 

tindrà prioritat davant altres que si n’hagin gaudit. 

Podrà beneficiar-se del suport del Club la totalitat de la Flota o només una part.  Quan un regatista no 

pugui fer personalment el transport, càrrega i descàrrega de la seva embarcació, si és possible fer-ho 

amb mitjans del Club s’aplicarà al regatista un càrrec de quinze euros a pagar per avançat a Secretaria. 

   Desplaçaments extraordinaris, els que es porten a terme per decisió particular d’un o més regatistes 
a proves no incloses al calendari oficial de competicions de la classe.  La totalitat de les despeses 

d’aquests desplaçaments seran responsabilitat del regatista. 

——————————————————————————————————————————————————— 
Per pertànyer a les flotes del Club Nàutic d’Arenys de Mar és imprescindible disposar de Llicència de la 

Federació Catalana de Vela, o en el cas de no participar en competicions oficials, Llicència de l’Escola 

Catalana de Vela.  Ambdues es poden sol·licitar a Secretaria o per la pàgina web del Club. 

Cada Classe escollirà lliurement el seu Capità de Flota, que serà el representant davant el Club per 

qüestions que afectin a la majoria o la totalitat de la flota. 

——————————————————————————————————————————————————— 
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