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Art. 202.020 

Primera regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motonàutica, categoria 

Endurance. Organitza la Federació Catalana de Motonàutica, Av. de Madrid 63-73, 

local 8, 08028 Barcelona. Tel. 93 330 47 57 i fax 93 490 81 23. 

 

Art. 202.021 

Hom acceptarà inscripcions per a la categoria Endurance. 

 

Art. 202.022 

La regata es disputarà a una sola mànega, amb una durada màxima de 30 minuts. 

 

Art. 202.024 

El circuit abalisat es situarà al port de Palamós. La ubicació definitiva es decidirà en 

funció de l’estat de la mar. 
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Art. 202.025 

Les curses estan subjectes al Reglament de la UIM, al de la Real Federación Española, 

al de la Federació Catalana i al propi de la prova. 

 

És obligatori dur ben cordats una armilla salvavides i un casc protector segons el que 

disposa el Reglament de la UIM. L’eficàcia del seu funcionament és responsabilitat 

exclusiva de qui els porti, fins i tot en el cas que el Comitè n’accepti el seu ús. 

 

Art. 202.026 

Els equips poden estar formats per un o dos tripulants. Quan siguin dos els tripulants, 

almenys un dels dos tripulants inscrits a la primera regata haurà de navegar sempre en 

l’embarcació, individualment o conjuntament. Cas que un d’ells hagi de ser rellevat, es 

farà de la següent manera: el pilot haurà de ser substituït pel copilot i el copilot per un 

suplent. En cap cas el pilot serà substituït pel suplent. No hi ha limitació pel que fa al 

número de substitucions. A la fi del campionat només es tindrà en compte per fer la 

classificació general els dos tripulants que hagin participat a més curses. Els dos 

tripulants inscrits en la primera cursa no podran canviar en les següents, llevat de que 

hom consideri que es tracta d’un equip nou. Si algun dels membres de l’equip participa 

en un equip diferent, hom considerarà que es tracta d’un equip nou. 

 

El Comitè realitzarà en qualsevol moment un control d’alcoholèmia. El nivell 

màxim admès és de 0.00. 

 

Art. 202.027 

Les pre-inscripcions es tancaran dimarts 9 de maig a la secretaria de la Federació 

Catalana de Motonàutica a les 19.00 hores. La incompareixença donarà lloc a l’obertura 

d’un expedient disciplinari, amb l’excepció de l’anul·lació de la inscripció fins a les 

14.00 hores del divendres dia 12 de maig. En cas de no existir sis inscripcions vàlides la 

cursa serà desconvocada. En cas de que només concorrin cinc equips o només cinc 

equips superin les revisions tècniques prèvies a la cursa s’atorgaran la meitat dels punts. 

Amb menys de cinc participants la cursa serà anul·lada. Les inscripcions rebudes fora de 

termini tindran un cost de 30 euros. 

 

Art. 202.028 

Per aquesta prova no s’han de pagar drets d’inscripció. 

 

Art. 202.029 
Es lliuraran trofeus als tres primers classificats. 

Al final de la temporada, el Campió de Catalunya rebrà un premi de 300 € i el distintiu 

acreditatiu. S’aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF. 

Per rebre el premi és indispensable recollir-lo personalment a l’acte públic que 

serà organitzat a l’efecte, al lloc, data i hora que seran comunicats oportunament. 
Perquè el Campionat sigui vàlid per a una categoria és imprescindible la participació 

d’un mínim de 6 equips almenys a la meitat més una de les regates convocades. 

 

Art. 202.030 
Les inscripcions es ratificaran a les instal·lacions de General Nàutic, per la qual cosa és 

necessari presentar-se amb: 

 

* la llicència federativa en vigor expedida per la Federació Catalana de Motonàutica de 

tots els membres de l’equip. 



* assegurança de responsabilitat civil segons el que assenyala l’article 202.032 

* documentació reglamentària per a la classe Endurance. 

 

Art. 202.031  
No s’atorgaran ajuts de viatge ni tampoc subvencions en concepte de desplaçament. 

 

Art. 202.032 
Tots els participants hauran de presentar una pòlissa (no pas proposta) d’assegurança de 

responsabilitat civil enfront de tercers, amb el corresponent rebut, en el qual s’indiqui 

clarament que es tracta de la cobertura de l’assegurança obligatòria, segons el que 

disposa el Reial Decret 607/1999, inclosa la participació en regates, on constarà amb 

claredat que cobreix els danys causats a tercers en COMPETICIÓ I 

ENTRENAMENTS. 

 

El rebut de l’assegurança s’ha d’enviar en el moment de sol·licitar la inscripció. 

 

Art. 202.033 

Els pilots menors de 18 anys hauran de presentar un permís patern, on s’assenyali per 

escrit i amb claredat que se’ls autoritza a competir en curses motonàutiques. El 

formulari corresponent es pot sol·licitar a la secretaria de la Federació Catalana de 

Motonàutica. 

 

Art. 202.034   HORARI 
 

Diumenge 14 de maig 
10.00 Obertura de la secretaria de la cursa. Inici de verificacions. 

10.30 Tancament d’inscripcions. Fi de verificacions. Reunió de pilots. 

11.30 Entrenaments. 

12.00 Sortida de la mànega. 

13.30 Lliurament de trofeus. 

 

A la fi de la cursa es procedirà a la verificació tècnica dels tres primers classificats. 

  

Art. 202.038 

Cap participant podrà sortir 5 minuts després del senyal que indiqui la sortida. 

Tot participant que creui la línia de meta 10 minuts després del primer, no classificarà 

en aquesta mànega. 

 

Art. 202.039 

El Comitè Organitzador es reserva el dret de canviar el reglament propi de la prova així 

com l’horari per raó de força major. 

 

Art. 202.041 

Les taxes de protesta són de 80 euros més les despeses de desmuntatge i muntatge de la 

part guanyadora. 

 

JURAT 

 

Composat pels vocals acreditats per escrit per cada club que hi participi. En cas que no 

s’assoleixi el número mínim de tres membres, el Comitè Organitzador els nomenarà 



entre les persones qualificades presents a la cursa o en passarà directament la resolució 

al Comitè de Disciplina de la FCM. 

 

Cada pilot participant té l’obligació d’inspeccionar l’àrea de la cursa per comprovar que 

sigui segura i gaudeixi de les condicions necessàries per ser utilitzada per ell a la 

competició i voluntàriament assumeix el risc que pugui derivar-se de la participació. 

El participant renuncia a fer qualsevol reclamació contra la Federació Catalana de 

Motonàutica, els clubs organitzadors, entitats col·laboradores, els comissaris o qualsevol 

altre persona de l’organització per danys, ja sigui a l’embarcació, al pilot o als membres 

del seu equip. 

Cada pilot assumeix expressament la seva plena responsabilitat per qualsevol dany que 

pugui realitzar, inclosa la mort i danys a la propietat, que en tot moment es trobin en 

l’àrea de la regata o en ruta fins la mateixa o procedent d’ella. 

 

Cursar la sol·licitud d’inscripció implica l’automàtica acceptació d’aquestes normes. 

 

Les persones que pateixin un accident o lesió durant la prova hauran de dirigir-se amb 

llur llicència i el comunicat d’accident que els lliuraran a la secretaria de la regata a: 

 

HOSPITAL DE PALAMÓS 

C/ Hospital, 36             

17230 PALAMÓS             

Tel. 972 60 01 60       

 

NOTES: 

 

1.- Es recomana portar original i fotocòpia de l’assegurança, pòlissa i rebut, per tal de 

que les còpies quedin en poder de la Federació, i així facilitar els tràmits en futures 

curses. 

 

2.- Segons el que disposa l’article 101.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, a 

les competicions oficials catalanes només poden participar amb plenitud de drets els 

esportistes amb llicència de la federació catalana. També hi poden participar, sense la 

totalitat dels drets, esportistes amb llicència d’una altra federació, sense puntuar per als 

campionats, però amb dret a obtenir els premis corresponents a cada cursa en concret. 

 

3.- Segons el que disposa l’article 107.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, 

tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la 

federació catalana, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu 

en aquest territori, i que l’acreditin en els dos últims anys d’acord amb les normes generals 

aplicables. 


