ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ACCIO 2019.
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA SECRETARIA OPTIMIST FCV 2019.

Lloc: Club Nàutic El Masnou.
Data: 27 d’abril de 2019. Convocatòria única: 18.00 hores.
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ACTA D’ACORDS
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior assemblea.
S’aprova per majoria sense observacions.
2. Informe de Gestió i Estat de Comptes 2018, aprovació si s’escau.
S’aprova per unanimitat.
3. Informe Projectes Esportius i Econòmics
El President agraeix l’ajuda i la col·laboració de la FCV.

Compromís de l’associació de classe a pagar un setmana de tècnic, als clubs
que ho sol·licitin per a iniciar nens S12 a l’Optimist.

En relació a les regates N2, la posició de la junta és que el numero ideal és
5, i com a mínim s’ha d’augmentar la quantitat a 4 + Campionat de
Catalunya. Aquesta serà la proposta d’ACCIO al Comitè de Vela Lleugera
de la FCV.
També proposarem obrir les N2 a regatistes de fora de Catalunya amb
l’objectiu de apujar el nivell.

També proposarem canviar el format de grups de competició actual
(G3/G2/G1) a G3/S13/S16. Els regatistes S13, que ho desitgin podrien
competir voluntàriament amb els S16. En aquest cas, de cara als criteris de

selecció, es considerarien S16. El criteri d’edat (S13/S16) es calcularia
respecte al final de temporada (no respecte a l’any natural com es fa
habitualment), de forma que el regatista faria la temporada sempre en un
mateix grup.

Proposarem que hi hagi 2 places de selecció a criteri tècnic per a casos
excepcionals de lesió o malaltia.

4. Presentació pressupost 2019-2020, aprovació si s’escau.
S’aprova per unanimitat.
5. Evolució flota.
S’informa a l’assemblea de les xifres anuals.
6. Precs i preguntes.
M.A. Martínez proposa buscar un sistema per poder retransmetre les
regates en directe.
D. Rahola demana perquè s’han cobrat 50€ a les llanxes dels
acompanyants. M. Martínez sol·licita que no s’accepti que els club cobrin
als acompanyants.
A. Garcia Muret proposa que les N3 zonals siguin obertes, amb premis
diferenciats per als regatistes de la zona.
7. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta d’acords de l’assemblea.
S’aprova per unanimitat.

