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ANNEX: CODI DE CONDUCTA EQUIP 
SOMVELA 

 

Les directrius contemplades en aquest document són d'obligat compliment i d'aplicació 
a tots els esportistes que assistisquen a entrenaments, concentracions i/o regates 
formant part de l'Equip SomVela. 
 
El motiu d'aquest codi és assegurar el bon funcionament de totes les activitats que es 
duguen a terme amb els esportistes seleccionats i per a major tranquil·litat dels pares 
i/o tutors d'aquests. Entenem que el principal beneficiat d'aquestes pautes de conducta 
serà sempre l'esportista i la seua família.  
 
1. Els membres d'un equip de la FVCV hauran de donar una excel·lent imatge en 
tot moment i lloc. Per aquesta raó és imprescindible:  

a) Que respecten als seus Tècnics responsables i obeïsquen les seues 
instruccions i recomanacions relatives al comportament tant en la regata com 
fora d'ella.  

b) Que es porte amb correcció l'uniforme de la FVCV. 
c) Que es vista adequadament quan no usen l'uniforme evitant portar peces i 

accessoris extremats, i s'observe sempre una higiene personal impecable.  
d) Que atenguen la normativa del Reglament Antidopatge de la RFEV i a la Llista 

vigent de substàncies prohibides en l'esport pel Consell Superior d'Esports.  
• Queda prohibit el consum de substàncies alcohòliques i de qualsevol 

mena d'estimulant.  
e) Que es comporten amb vertader esperit d'equip i sentit de companyonia, 

ajudant en tot moment a qui puga necessitar-ho i comunicant qualsevol queixa, 
problema o incidència, de manera que puga tractar-se el problema i prendre a 
temps les mesures oportunes.  

f) Que NO protagonitzen algun comportament extraesportiu susceptible de 
qualsevol mena de retret per part de l'opinió pública, del qual es puga derivar 
una publicitat o imatge negativa per a la Federació. 

g) Que facen ús adequat de les instal·lacions, material i embarcacions tant d'ús 
personal com alié, considerant-se mancada molt greu el trencament i la 
deterioració d'aquests .  

h) Que eviten l'ús de paraules grolleres o malsonants, comportant-se amb la 
màxima correcció quant a llenguatge, gestos, actituds i postures, tant dins de la 
regata com fora. 

i) Que tinguen en tot moment i circumstància una actitud respectuosa cap als 
oficials, tècnics i directius que estiguen implicats en l'organització de la regata o 
de l'entrenament i/o concentració. 
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2. L'incompliment d'aquest Reglament serà avaluat per la Direcció Esportiva de la 
Federació, tenint-lo en compte per a la selecció dels equips, futures convocatòries i 
possibles subvencions; i es donarà trasllat si correspon al Comité de Disciplina. 
 
3. Qualsevol desperfecte produït pels esportistes concentrats o seleccionats 
durant la regata o concentració haurà de ser abonats pels pares o tutors de l'esportista 
o esportistes responsables.  
 
4. Queda totalment prohibit que els esportistes isquen de l'hotel o instal·lació 
sense la deguda autorització de les persones que van com a responsables de la 
FVCV. 
 
5. Els pares, tutors o acompanyants dels regatistes, han d'entendre que quan els 
seus fills estan representant a la FVCV tota l'autoritat recau en els representants 
d'aquesta, havent d'abstindre's de formular públicament qualsevol tipus d'exigència o 
crítica cap a la manera en què els tècnics i/o directius d'aquesta Federació Autonòmica 
desenvolupen la seua labor. Qualsevol proposta o comentari en aquest sentit, haurà 
de realitzar-se per escrit dirigit a la Direcció Esportiva de la FVCV perquè es trasllade a 
l'òrgan que corresponga. 
 
6. La FVCV podrà dictar i difondre, quan ho estime necessari normes de caràcter 
excepcional que prevaldran sobre els preceptes generals continguts en aquest 
Reglament. L'objectiu final d'aquest Reglament és aconseguir que els equips de la 
FVCV gaudisquen d'una merescuda excel·lent reputació, tant en el terreny esportiu 
com en el personal, tenint sempre present l'aspecte educatiu de l'esport 
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