Cicle Inicial TDV

Competències

• Acompanyar i dirigir als esportistes en les
competicions i altres activitats del nivell
d'iniciació
• Col·laborar i intervindre en l'organització i
gestió de competicions i esdeveniments
propis de la iniciació a la navegació
esportiva a vela,
• Concretar i dirigir la sessió d'ensenyament
aprenentatge d'iniciació a la navegació
esportiva a Vela
• Preparar, transportar, emmagatzemar i
reparar
els
materials
nàutics
i
embarcacions per a la pràctica en el nivell
d'iniciació a la navegació esportiva a vela
• Assistir com a primer intervinent en cas
d'accident o situació d'emergència
• Governar embarcacions d'esbarjo de fins a
8 metres d'eslora i potència de motor
adequada a la mateixa per a navegacions
realitzades fins a 5 milles allunyades d'un
abric.


Especialitats

Posats treball

Nivell per a
actuar com a
entrenador en
regates
TITULACIÓ

Altres
titulacions

TÈCNIC ESPORTIU VELA

Aparell fix i Aparell lliure

• Monitor d'iniciació a la vela. (Escola de
Vela)
• Entrenador d'iniciació a la competició

NIVELL INICIACIÓ
Jocs Esportius
Nivell 3
Nivell 2
Nivell 1 (2n Tècnic)
Certificat de notes cicle Inicial TDV
 Auxiliar Jutge Autonòmic (completant 3
practiques)
 Auxiliar Oficial autonòmic (completant 3
practiques)
 PNB (convalidar amb Capitania
Marítima)

PR-GC-3.2-03

Cicle Final TDV

• Adaptar i concretar la sessió de preparació física i
perfeccionament tècnic per a la pràctica de la navegació
esportiva a vela
• Dirigir la sessió d'entrenament bàsic en l'etapa de tecnificació
esportiva de la navegació a vela amb aparell fix,
• Acompanyar i dirigir als regatistas en competicions de nivell
de tecnificació
• Organitzar esdeveniments propis de la iniciació i de la
tecnificació
• Controlar la seguretat de la pràctica en el nivell de tecnificació
de la navegació esportiva a vela
• Preparar, transportar, posar a punt, emmagatzemar i reparar
els materials nàutics i embarcacions
• Transmetre a través del comportament ètic-personal valors
vinculats al joc net, el respecte als altres i al respecte i cura
del propi cos.
• Mantindre l'esperit de responsabilitat individual, esforce
personal i innovació en l'àmbit de la seua labor com a tècnic
esportiu.
• Governar embarcacions d'esbarjo a motor i vela, de fins a 12
mts. d'eslora i potència de motor adequada, per a
navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles
paral·lela a aquesta.
 Especialitat aparell fix
 Especialitat Aparell lliure
• Entrenador de tecnificació en vela amb aparell fix
• Coordinador d'altres tècnics d'iniciació a la vela
• Gestor i organitzador d'esdeveniments de vela de promoció i
iniciació
• Acompanyament i direcció al regatista en competicions
• Responsable de la seguretat de la navegació i de les
instal·lacions esportives utilitzades en la tecnificació.
NIVELL TECNIFICACIÓ
Jocs Esportius
Nivell 3
Nivell 2
Nivell 1
Nivell 0 - Nacionals
Tècnic Esportiu Vela Aparell Fix i/o
Tècnic Esportiu Vela Aparell Lliure
 Jutge Autonòmic (completant 3 practiques)
 Oficial autonòmic (completant 3 practiques)

•
•
•
•
•
•
•

TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR
Cicle Superior TDV

Dirigir la sessió d'entrenament en l'etapa d'alt
rendiment
Programar i analitzar a mitjà i llarg termini
l'entrenament específic
Seleccionar, acompanyar i dirigir als regatistas en
competicions d'alt rendiment Controlar la seguretat
en la pràctica de la navegació esportiva a vela
Gestionar la logística dels equips durant les
competicions d'alt rendiment
Dirigir i coordinar recursos humans
Organitzar i gestionar competicions
Dissenyar i establir les àrees de navegació d'alt
nivell,
tenint
en
compte
les
previsions
meteorològiques de la zona i les normes i protocols
de seguretat

 Especialitat aparell fix
 Especialitat Aparell lliure
• Entrenador d'alt nivell de vela
• Director Tècnic/Esportiu
• Director d'escoles de vela i esportives

NIVELL DIRECCIÓ I ALT RENDIMENT
Jocs Esportius
Nivell 3
Nivell 2
Nivell 1
Nivell 0 - Internacionals
Tècnic Esportiu Superior Vela Aparell Fix i/o
Tècnic Esportiu Superior Vela Aparell Lliure

 PER sense atribucions complementàries (convalidar amb
Capitania Marítima)

REGULACIÓ TDV
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