
Per renovar la teva 
llicència et pots diri- 
gir al teu club i sol·li- 
citar-ne la tramitació  
o bé directament  
a través de la FCV,  
per telèfon o email.

Federació Catalana 
de Vela

Moll del Gregal, 
s/n (Port Olímpic)
08005 Barcelona

T 932 243 900 
info@vela.cat
www.vela.cat

NoVes
lliCèNCies

Més
aVaNtatges

Llicències per a federats  
2010

www.vela.cat

Des de la FCV apostem per un canvi d’enfocament  
de les llicències. Volem que deixin de ser únicament  
la porta d’entrada necessària pels que desitgen  
competir, per començar a donar servei i valor afegit  
a tots els navegants.
 
Bàsicament ens hem centrat en millorar el més crític  
i alhora imprescindible: la vostra seguretat amb mi-
llors cobertures mèdiques, de responsabilitat civil  
i navegació de lleure. 
 
les noves llicències 2010 incorporen cobertura  
no només durant les regates, sinó també fora de les  
mateixes; aporten assistència sanitària en qualsevol 
punt del món i augmenten la cobertura de responsa-
bilitat civil a tercers en cas d’accidents, també fora  
de les regates. ofereixen un catàleg de descomptes 
molt beneficiós per a tots els federats. 
 
Hem inclòs la llicència de lleure (30€), integrant així 
en el col·lectiu de la FCV a tots els navegants de lleu-
re de Catalunya que no fan regates. oferint aquesta 
llicència, pretenem ser una federació de navegants,  
amb vocació de servei als clubs i als seus esportistes.
 
l’any 2010 és un gran any per a la vela, grans fites  
i projectes estan a punt de començar: la inauguració  
del Centre internacional de Vela de Catalunya,  
la Barcelona World Race, els campionats internacio-
nals com la Christmas Race i totes i cadascuna de  
les regates que arreu de Catalunya entre tots fem.
 
Us posem el correu electrònic info@vela.cat a la  
vostra disposició per qualsevol dubte, suggeriment  
o aclariment. treballem perquè pogueu navegar molt,  
i recordeu: qui no corre, vela!



Noves 
llicències 
2010
Lleure
Llicència pels que 
no fan regates. 
Amb aquesta llicència gau-
diràs de la cobertura 
d’accidents, descomptes 
exclusius i la responsabi-
litat civil fora de regates.
30¤ a través del club
60¤ per a independents

Convidat de creuer
La nova llicència de convi-
dat de Creuer és per només 
una regata. 
20¤ a través del club 
40¤ per a independents
--
Per participar en una altra 
regata s´haurà d’obtenir 
la llicència d’esportista, 
aportant les següents di-
ferències monetàries.
--
15¤ infantil a través del 
club (25¤ independents)

20¤ juvenil a través del 
club (35¤ independents)

40¤ sènior a través del club 
(75¤ independents)

Directiu
20¤ a través del club
Amb aquesta llicència 
es gaudirà de cobertura 
d’accidents i dels des-
comptes exclusius.

Llicències combinades
d’esportista + instructor

Instructor + juvenil
60¤ a través del club
120¤ per a independents

Instructor + sènior
80¤ a través del club
160¤ per a independents

llicències 
per a 
esportistes
Infantil (<-14)
30¤ a través del club 
60¤ per a independents

Juvenil (15-18)
35¤ a través del club 
70¤ per a independents

Sènior (>-19)
55¤ a través del club
110¤ per a independents

Es tindrà en compte l’edat 
que es compleix aquest any. 
--
Els menors de 18 anys re-
quereixen autorització del 
pare, mare o tutor legal.
--
Aquestes llicències 
permeten navegar en: Vela 
lleugera, Creuer, Patí de 
vela, Radiocontrol, Wind-
surf i Kitesurf.

avantatges 
per als 
Federats
COBERTURA D’ACCIDENTS

El titular d’una llicència
expedida per la Federació
Catalana de Vela és bene-
fi ciari d’una pòlissa 
d’accidents contractada 
amb la companyia Zurich.
--
Comprenen qualsevol 
accident en un entorn 
no laboral.
--
Amb possibilitat d’assis-
tència sanitària amb cober-
tura mundial i de lliure 
elecció fi ns a 6.012 ¤ i 
il·limitada en els centres 
propis.
--
Altres garanties i capitals 
assegurats:

Defunció 6.010,12¤.

Invalidesa permanent 
absoluta i/o parcial 
12.020,24¤.

Mort natural (despeses 
d’enterrament) 1.500¤.

RESPONSABILITAT CIVIL

Tots els esportistes 
i tècnics gaudiran d’una 
assegurança durant la rega-
ta de 1.500.000¤ amb una 
franquícia de 300¤ a Espan-
ya i 1.500¤ a la UE.

Tots els esportistes, 
tècnics i la llicència 
de lleure gaudiran d’una 
assegurança fora de regata 
de 150.000¤ amb una fran-
quícia de 300¤.
--
Per obtenir informació més 
detallada visita la nostra 
web www.vela.cat

DESCOMPTES EXCLUSIUS

La FCV està desenvolupant 
acords exclusius pels 
seus federats amb empreses 
i marques capdavanteres. 
En aquest sentit, ben aviat 
us farem arribar un detall 
d’aquells establiments 
i serveis que s’acullen 
a la política de descomptes 
per a federats. I com que 
la llista anirà creixent, 
a través del web 
www.vela.cat es mantindrà 
actualitzada.

llicències 
per a 
tècnics
Instructor
45¤ a través del club
90¤ per a independents
-
Cal acreditar la titulació 
corresponent.

Col·laborador
45¤ a través del club
90¤ per a independents
-
Cal acreditar carnet de 
motonàutica o certifi cat 
del club conforme no farà 
ús d’embarcació motor.

Jutge
45¤ a través del club
45¤ per a independents
-
Cal estar acreditat 
i formar part del Comitè 
Català de Jutges 
i Ofi cials de Regata.

Fotos Windsurf 
i Kitesurf
Windsurfcat (J. Piña)

Fotos Vela lleugera, 
Creuer i Patí de Vela
AlfredFarre.com


