ASSOCIACIÓ IOMCAT DE VELA RADIOCONTROL
Aquest document té com a objectiu presentar-vos l’activitat i serveis que L’Associació IOMCAT ofereix als
membres de la Classe IOM que regatejen amb llicència de la Federació Catalana de Vela.
La nostra Associació es va constituir oficialment el 7 de Octubre de 2007 com a entitat de lleure per tal de
donar suport administratiu i organitzatiu a la tasca desenvolupada des de la Secretaria de Classe IOM. En
data 04/07/2008 va ser registrada com a tal al Registre d’Entitats que gestiona el Consell Català de
l’Esport amb el nº d’entitat 13670.
Des de 2008 i d’acord amb la Federació Catalana de Vela l’Associació Iomcat estableix la quota anual
(Tarjeta de Classe) que permet fer front a les despesses que comporten tant la organització i
desenvolupament de l’activitat esportiva com el manteniment dels mitjans materials o de difusió
necessaris per desenvolupar dita activitat a Catalunya.
Per aquest motiu a partir d’aquesta temporada 2010 que iniciem és requisit obligatori disposar de la
tarjeta de classe per poder formalitzar la inscripció a qualsevol de les regates programades des de la
Secretaria de Classe.
La quota per l’any 2010 queda establerta en 25,00€ anuals i ofereix als membres de la Classe les
següents prestacions:


Posibilitat de participació a qualsevol de les regates convocades a Catalunya. (veure calendari
annex)



Fòrum Web Iomcat : Accés a l’ área reservada als membres de la Classe.



Planificació técnica de la Lliga de Promoció i elaboració de tota la documentació necesaria.



Gestió dels resultats esportius de tota la temporada i assignació de freqüències. Propostes de
millora en el redactat de la Guía Esportiva de la FCV.



Assesorament en la Tramitació de la documentació tècnica necesaria per regatejar (Certificat de
Medició).



L’Associació es fa càrrec de les despesses derivades de l’adquisició i manteniment del material
necessari per la organització de l’activitat, (balisses, fondeigs, embarcació, motor, combustible,
etc…) Igualment es fa càrrec de les despesses que comporta el manteniment i actualització del
portal Web de l’Associació www.iom.cat que ha esdevingut la principal eina de comunicación i de
cohesió entre membres de la flota.



Suport administratiu per tal d’accedir a ajuts econòmics a la Classe procedents de la Federació
Catalana de Vela.

L’objectiu final de l’Associació, com a entitat sense ànim de lucre i gestionada de manera totalment
altruïsta pels membres de la seva Junta Directiva, no és altre que la promoció a Catalunya de la Classe
IOM, així com el desenvolupament de la seva activitat esportiva d’acord amb els criteris de la Federació
Catalana de Vela amb qui es coordina dita activitat.
Signat:
Junta Directiva
Associació Iomcat de Vela R.C.

Barcelona a

14/01/2010

ANNEX: CALENDARI 2010

