.
LLICENCIES FEDERATIVES 2009
La temporada 2009 s'inicia l'1 de gener de 2009 i finalitza el 31 de desembre de 2009
Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar federats FCOC (en qualsevol de les seves modalitats)
o disposar de llicència temporal.
La llicència de menors de 16 anys anirà a càrrec de la FCOC sempre i quan corrin com a mínim 5 competicions del
calendari oficial de la FCOC (els imports es retornaran a final de temporada als clubs).
La tramitació de qualsevol d'aquestes llicències s'ha de fer a través dels clubs afiliats a la FCOC.
QUOTES
2009
RAID [5]
BTT [4]

PEU

FCOC-CAT

SENIOR-A
VETERANS /
SENIOR-B
JUNIOR
6 – 16 anys [1]
ELIT
> 21 anys
17-21anys
6 - 16 anys [1]

FCOC-FEEC

NO
40.00 €

FCOC-habFEDO
[3]
100.00 €
70.00 €

40.00 €
20.00 €
12.00 €
35.00 €
35.00 €
20.00 €
12.00 €

50.00 €
20.00 €
12.00 €
70.00 €
50.00 €
20.00 €
12.00 €

NO
NO
NO
NO
25.00 €
25.00 €
12.00 €
Només per a federats
FEEC a les modalitats
C, D o E. Aquests han
de presentar fotocòpia
de la tarja FEEC
vigent. Segons
conveni signat entre
FCOC i FEEC.

NO
NO

FCOC-PROMO
[2]
NO
NO
NO
NO
NO
NO
20.00 €
20.00 €
Gratuïta

INCLOU:
Butlletins FCOC i
FEDO
Descomptes en
Descomptes en
inscripcions a curses i inscripcions a curses i
altres activitats que
altres activitats que
organitzi la FCOC i la
organitzi la FCOC
FEDO
Àmbit de competició Àmbit de competició
català a totes les
estatal, a les
categories (puntuable categories FEDO
(puntuable rankings
rankings FCOC).
FEDO) i a Catalunya a
totes les categories
(puntuable rankings
FCOC).

Butlletí FCOC

Assegurança mèdica
FCOC. Cobertura
àmbit internacional.

Assegurança mèdica
FCOC. Cobertura
àmbit internacional.

Butlletí FCOC

Butlletí FCOC

Descomptes en
inscripcions a curses i
altres activitats que
organitzi la FCOC

Descomptes en
inscripcions a curses i
altres activitats que
organitzi la FCOC

Àmbit de competició
català a totes les
categories a peu
(puntuable rankings
FCOC), EXCEPTE
ÈLIT.

Àmbit de competició
català a les categories
Iniciació i Correxic.

Assegurança limitada Assegurança mèdica
a les prestacions de
FCOC. Cobertura
àmbit internacional.
l'asseguradora de la
FEEC.

NO INCLOU:
Competicions BTT-O.
En aquest cas caldrà
contractar
l'assegurança
temporal de les
curses.
[ 1 ] Assegurança gratuïta.
Gràcies a l'acord de col·laboració entre la UFEC i el Consell Català de l'Esport, els esportistes amb edats compreses entre 6 i 16 anys
tindran l'assegurança obligatòria d'accidents esportius gratuïta.
Pels menors de 6 anys, aquesta assegurança anirà a càrrec de la FCOC.
S'haurà de presentar fotocòpia de la tarja CATSALUT.
[ 2 ] Només llicències per participar en les categories d'Iniciació i Correxic.
[3]

L'habilitació a llicència FEDO s'ha de trametre per un club afiliat a la FEDO.
Si es té en compte que aquest tipus de llicència és una llicència FCOC-CAT més l'habilitació FEDO, pot presentar-se el cas que la llicència
FCOC-CAT es faci amb un club i l'habilitació FEDO amb un altre.
SI EL CLUB ON ES TRAMITI LA LLICÈNCIA “FCOC-CAT” NO ESTÀ AFILIAT A LA FEDO, L'HABILITACIÓ PER UN ALTRE CLUB NO COMPORTARÀ
CAP COST ADDICIONAL A LA LLICÈNCIA.
EN CAS CONTRARI, L'IMPORT DE LA LLICÈNCIA S'INCREMENTARÀ EN 25 € EN CONCEPTE DE TRÀMITS ADMINISTRATIUS.

[4]

Les llicències BTT-O inclouen també la llicència a PEU.

[5]

Les llicències RAID inclouen també la llicència BTT-O i PEU.

