
 
 

 

 

SOL·LICITUD DE PLACES 
El Centre de Tecnificació de VELA Petxina (CeTDV Petxina), té com a objectiu general 
la preparació tècnic esportiu de nivell superior, amb la finalitat d'aconseguir resultats en 
les competicions a nivell nacional i internacional.  

L'objectiu del CeTDVela Petxina és ajudar a Tecnificar als regatistes juvenils que 
naveguen fonamentalment en classes olímpiques, amb possibilitats d'estar en el N3, N2 
i N1 de la RFEV, mitjançant un programa d'entrenaments que puguen compaginar-lo 
amb els seus estudis. 

Places oferides temporada 2020-2021: màxim 20 places (embarcacions).                
Classes oferides: 

• Laser Radial (W y M)  
• Laser Standard  
• 49er y FX  
• 470 mixto  
• Finn  
• RS:X  
• Fórmula Kite  
• IQFoil 

REQUISITS D'ACCÉS 

• Llicència Federativa. 
• Major d'edat, 18 anys complits. 
• Resultats esportius de les dues últimes temporades (2018-19) i (2019-20), sent 

  l'última temporada el valor de la taula i l'anterior el 50% del valor de la taula. 
• A Criteri Tècnic del DD-FVCV es podrà incloure a algun regatiste en el grup 

promoció, que per la seua projecció puga ser d'interés la seua inclusió en el 
projecte pels seus bons resultats en l'últim Campionat/Copa Autonòmica i 
Copa/Campionat d'Espanya. 
 

Els esportistes interessats hauran d'emplenar el 
Formulari de sol·licitud abans del dia 26 de juny de 2020. 
  
Una vegada emplenat la FVCV manarà als interessats al 
mail amb la informació de la sol·licitud perquè siga 
signada per esportista i club. 
 
Així mateix es valorarà juntament amb els 5 millors 
resultats de cada regatiste un informe tècnic per part del 
DD-FVCV. 

 
Formulari sol·licitud 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wLa1KBAtG0i7KtHySeTYGWsUgjnes2RItMz8b3tQasNUN1dKVlpKRTc4TjRBSFNUNTdJSUs4OTNYVi4u


 
 

 

 

SERVEIS I AVANTATGES 

• Període d'1 setembre 2020 a 30 juny 2021. 
• Entrenador aigua amb llanxa, 3-4 dies entre semana. 
• Equip multidisciplinari: fisio, psicòleg, proves mèdiques i nutricionista. 
• Planificació i seguiment d'entrenaments. 
• Facilitats per a desplaçament i assistència a les regates del Circuito Olimpico 

Español de Vela. (Cristmas Race, CVOW, Carnaval Race, Arenal Training i 
Princesa Sofía). 

COMPROMÍS DEL REGATISTE. COMPLIR AMB; 

• Assistència 70% entrenaments/competicions programas. 
• Realització planning seguiment proposat per tècnics, acordat amb cada club. 
• Assistència mínima en caps de setmana a entrenaments del seu club. (a criteri 

tècnic del DD-FVCV i el DD del seu club). 
• Es realitzarà un criteri trimestral d'avaluació de compliment amb els objectius, de 

manera que l'esportista que no exercisca l'activitat i els entrenaments o les 
convocatòries de la FVCV a la qual cosa es compromet una vegada ingressa en 
el CeTDVela Petxina podrà ser baixat del programa sense reclamació per part 
del seu club o d'ell mateix. 

PROCEDIMENT 

Una vegada rebudes les sol·licituds, la DD-FVCV presentarà un informe de les 
sol·licituds a la Junta Directiva de la FVCV i es determinaran els esportistes que tenen 
dret a pertànyer a aquest projecte.   

La baremació dels resultats es realitzarà a través de la següent taula: 
 

 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos
Podio 30 Podio 25 Podio 20 1º 15 1º 8 1º 5

10 primeros 20 10 primeros 15 10 primeros 10 2º 10 2º 4 2º 3
del 10 al 20 15 del 10 al 20 10 del 10 al 20 5 3º 5 3º 3 3º 1
50% flota 10 50% flota 5 50% flota 2 10 primeros 2 10 primeros 2 - -

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos
Podio 20 Podio 15 Podio 10 1º 5 1º 6 1º 3

10 primeros 15 10 primeros 12 10 primeros 5 2º 4 2º 3 2º 2
30% flota 5 30% flota 5 30% flota 2 3º 3 3º 2 3º 1
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