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CIRCULAR :

24 / 2006

SORTIDA : OCTUBRE de 2006

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

LLICÈNCIES DE PROMOCIÓ
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Federació Catalana d'Atletisme han signat un
conveni per mitjà del qual la temporada vinent 2006-2007 els atletes nascuts l'any 1991 i posteriors
podran tramitar llicència federativa amb l'assegurança gratuïta.
La companyia asseguradora amb qui s'ha signat l'acord és MAPFRE SEGUROS GENERALES,
l'assistència mèdica es realitzarà als centres concertats per MAPFRE, pels clubs catalans aquesta
assegurança serà de cost 0€, ja que l'import corresponent serà subvencionat per la UFEC.
Per al vostre coneixement us adjuntem tota la informació que fa referència als centres d'assistència
concertats, normes d'actuació en cas d'accident esportiu, etc...
Els atletes de categoria juvenil (nascuts a l'any 1991), cadets, infantils i alevins que vulguin participar en
les competicions i campionats que organitza la FCA, així com per figurar en el rànking de la FCA hauran
de tenir tramitada la llicència federativa amb assegurança gratuïta. Els preus indicats són els que es
presentaran a la propera Assemblea del dia 19 d’octubre.
JUVENILS (1991)
Llicència FCA
15.00 € + assegurança gratuïta = 15.00 €
Llicència RFEA
15.00 € (quota FCA) + 15.00 € (quota RFEA)+ assegurança gratuïta = 30.00 €
Es continuarà complimentant els impresos de llicència habituals (color crema i verd) llicència FCA i (blau
i rosa) llicència RFEA.
CADETS (1992-1993)
Llicència Promoció-FCA
2.00 € + assegurança gratuïta = 2.00 €
Llicència RFEA
5.70 € (quota FCA) + 10.00 € (quota RFEA) + assegurança gratuïta = 15.70 €
Només hauran de complimentar imprès de llicència els atletes que vulguin llicència RFEA (blau i rosa).
Per a la llicència de Promoció-FCA haurà de complimentar-se el model oficial en format informàtic d'excel
que facilitarà la federació.
INFANTILS (1994-1995) - ALEVINS (1996-1997)
Llicència Promoció-FCA
2.00 € + assegurança gratuïta = 2.00 €
Haurà de complimentar-se el model oficial en format informàtic d'excel que facilitarà la federació.
Per a la tramitació de totes les llicències amb assegurança gratuïta és imprescindible indicar el CIP de la
targeta de CATSALUT.

Jordi Estruch i Valero
Gerent
(signat a l’original)

