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Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant.
Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar federats per la FCOC en qualsevol de les seves modalitats.
Els qui no estiguin federats hauran de treure's una llicència temporal per a poder participar en una cursa, que inclou assegurança mèdica esportiva.
Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de la llicència temporal que li correspongui en funció de la categoria a la que vulgui participar.
Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H/D èlit i en cap cas puntuaran en els rankings FCOC.
Els federats FEEC (amb modalitats C, D o E) i que no siguin federats FCOC-FEEC, estan exempts de tramitar la llicència temporal (assegurança limitada a les
prestacions en competicions de l'asseguradora de la FEEC) podent córrer a qualsevol categoria, excepte H/D èlit i en cap cas puntuaran en els rankings FCOC.
És a dir, actualment, només s'està exempt de tramitar llicència temporal per a les curses a peu. Per a la resta de modalitats, s'haurà de tramitar la llicència temporal.
Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2012 per a les curses a peu, BTT i rogaines.
Els preus dels raids d'aventura són a criteri de l'organitzador.
L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports.
En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO.
Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i
que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.

INSCRIPCIONS
2012

DINS
TERMINI [ 1 ]
PEU / BTT ROGAINE
HD20, HD21B, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50
10.00 EUR
HD12, HD14, HD16, HD18
4.00 EUR
20.00 EUR
5.00 EUR
INI-A
INI-N, ENC
2.00 EUR
[1]

1 € anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC

RECÀRREC
FORA TERMINI
5.00 EUR
2.00 EUR

LLICÈNCIA
TEMPORAL
PEU / ROGAINE
BTT-O
7.00 EUR
10.00 EUR
4.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
3.00 EUR

RAID
20.00 EUR

