COMUNICAT COMITÈ INTERCLUBS
ARENYS DE MAR 16 GENER 2018
El Reial Club Marítim de Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona, el Club Nàutic el
Balís i el Club Nàutic d’Arenys de Mar, que formen el Comitè Organitzador del Campionat
Interclubs, FAN EL SEGÜENT COMUNICAT relatiu al AR:
Per un error de transcripció de les diferents versions dels Anuncis de Regata, es va deixar
sense modificar un missatge que aquest any el Campionat Interclubs NO es puntuable per la
Copa Catalana.
Lamentablement, i després de mantenir múltiples contactes amb la Federació Catalana de
Vela, aquesta va decidir que no acceptava que el Campionat fos puntuable si es permetien fer
sortides conjuntes de vaixells que competeixin amb sistemes de compensació diferent (ORC i
RI).
El Comitè Interclubs ha intentat, per tots els mitjans, convèncer la Federació que aquest “criteri”
pot penalitzar la participació pel fet de forçar a que només un sistema de ràting sigui
l’acceptable excloent d’altres amb l’argument que, a la sortida, els vaixells amb un altre sistema
de ràting podrien ser “obstacles” que afavorissin a uns en perjudici d’uns altres participants de
l’altre sistema de ràting.
No hem estat capaços de convèncer a la Federació de la feblesa d’aquest argument quan si
que es permeten sortides de vaixells de grups diferents amb el mateix ràting sent,
potencialment, també “obstacles” els d’un grup en vers d’uns altres.
El Comitè considera que després de 42 edicions del Campionat no l’aturarà per diferencies de
visió amb la Federació, tot i que ens sap molt greu, i és per això que es va actualitzar, amb un
error, l’AR preparat en el que si que es considerava puntuable.
Lamentem l’error i si això ha induït a algú a inscriure’s amb la expectativa que fos puntuable, i

vol reconsiderar-ho, li demanem que es posi en contacte amb vela@cnarenys.com.
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