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Circular 2/16 - Reg. de sortida: 20
• 1 de març de 2016
Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
LLICÈNCIA ÚNICA - Preus RFEG 2016
Benvolguts i Benvolgudes,
IMPORTANT:
Tal i com us vam comunicar a la nostra circular 1/16, amb motiu de l'entrada en vigor de la LLICÈNCIA
ÚNICA, a totes les llicències que es tramitin, independentment de que siguin homologades a la RFEG o
NO, s'haurà de complimentar, signar i annexar els dos models que ens han fet arribar des de la
RFEG.
Aquest models son:
 ANNEX 1, clàusula per federats titulars de llicència
 Autorització menors d'edat
Els documents s'hauran d'incorporar escanejats a la llicència de cada Federat al web www.gimcat.com i és
imprescindible fer arribar els original a les nostres oficines per a l'arxiu i per si la RFEG el requereix
(Pg. Olímpic, 17-19, 08038 - Barcelona).
Aquets dos documents s'hauran d'adjuntar a totes les llicències tramitades de gimnastes, tècnics/ques i
jutges/ses, ja siguin llicència A1, A2, FCG1 Iniciació, FCG2 Iniciació, FCG1, FCG2, RFEG1 o RFEG2.
Hem detectat que a moltes de les llicències tramitades a dia d'avui li manquen aquest documents i sense ells
les llicències no compleixen els requisits exigits per la normativa que regula la llicència única, per aquest
motiu us informem que tota llicència que no tingui annexats aquests documents el proper divendres 11
de març deixaran d'estar en vigor fins que s'adjuntin correctament.
Aquest son documents vinculat amb la llicència i s'hauran d'adjuntar als espais destinat a tal efecte, seguint
les següents instruccions: seleccionar la llicència del federat - cliclar l'icona que apareix sota de la llicència
corresponent a "Annexar fitxers" - penjar el document en format .pdf a la casella destinada a tal efecte
(Annex RFEG / Autorització menors llicència RFEG 2016).
Us recordem, que tal i com es va comunicar el passat 19 de gener, la RFEG ha creat un nou sistema per
donar d'alta les llicències, ja siguin autonòmiques (A1, A2, B, FCG1 Iniciació, FCG2 Iniciació, FCG1 i FCG2)
o estatals (RFEG1 i RFEG2).
Per accedir haureu de donar d'alta el Club, entrant en el nou sistema amb la clau i contrasenya que
vulgueu i trobareu el "manual de Clubs" on s'explica el funcionament.
L'accés al web de la RFEG és el següent: http://licencias.rfegimnasia.es/index2.php
Estem treballant amb els informàtics perquè tots aquells clubs que no feu llicències homologades a la RFEG
únicament tingueu que fer el tràmit de donar d'alta el Club al web de la RFEG. Aquest tràmit és
imprescindible que ho realitzeu tots els clubs federats.
Un cop fet aquest pas, intentarem traspassar automàticament les dades de les llicències tramitades NO
homologades a la RFEG des del nostre intranet al de la RFEG, incloent l'annex 1 i l'autorització dels menors,
per aquest motiu és tant important que ho tingueu tot correctament penjat i tramitat.
De moment, les llicències homologades a la RFEG les haureu de continuar tramitant al web de la FCG
(www.gimcat.com) i posteriorment donar d'alta al web de la RFEG.
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Us adjuntem el llistat de preus actualitzat de la Real Federación Española de Gimnasia per a 2016.

QUOTES CLUBS RFEG

fins el
14/06/16

RENOVACIÓ CLUB A RFEG

135,00 €

ALTA NOVA DE CLUB A RFEG (mateix preu tot l'any)

140,00 €

PREUS DE
LLICÈNCIES
RFEG 2016

fins el
14/06/16

gimnastes

Homologada RFEG-1 fins a 16 anys

gimnastes i
altres

Homologada RFEG-2, 17 anys endavant

jutges/ses
tècnic/a o
auxiliar tec

a partir
15/06/16
195,00 €

a partir
15/06/16

128,00 €

153,00 €

142,00 €

167,00 €

Homologada RFEG jutges/esses

142,00 €

167,00 €

Homologada RFEG tècnic/a o aux. tècnic/a amb RC incorporada

240,00 €

265,00 €

Homologada RFEG tècnic/a o aux. tècnic/a (sense RC)

150,00 €

175,00 €

* caldrà adjuntar al tràmit un arxiu .pdf amb còpia de la RC que tinguin
Canvi de Club dintre la mateixa temporada
Canvi de Federació Autonòmica

65,00 €
400,00 €

INSCRIPCIONS A CAMPIONATS D'ESPANYA 2016 - QUOTES I SANCIONS
Inscripció a Campionats d'Espanya (per gimnasta-tècnic-altres/per competició) (1) (2)

55,00 €

Inscripció fora de termini fins al dia anterior a la data del sorteig

115,00 €

Homologació de llicència fora de termini de persona física o jurídica més tard de 16 dies
abans de la finalització del termini d'inscripció a una competició, si aquesta persona física o
jurídica desitja inscriure's a la competició (se suma a la quota d'homologació de llicència i
d'inscripció)

115,00 €

Reclamació al Comitè de Competició

60,00 €

Anul.lació d'inscripció abans del sorteig, per persona, sense justificant mèdic

165,00 €

Anul.lació d'inscripció després del sorteig, per persona, sense justificant mèdic

165,00 €

No presentar-se a la competició sense justificant mèdic

325,00 €

Música fora de termini

20,00 €

Canvi de música

70,00 €

Pèrdua i petició de nova acreditació per persona

50,00 €

Retirada d'acreditació per ús incorrecte

50,00 €

Tutela anual tècnics nivell 1 i 2, per persona/per any

300,00 €

No assistència a la reunió de Delegats/des

100,00 €

(1) En todas las especialidades, en aquellas competiciones en que haya menos de tres inscripciones
y finalmente participen, no se devolverá la tasa de inscripción. En caso de no participar, deberán
comunicarlo desde que la RFEG envíe el listado de participantes y antes de la fecha de sorteo; si se
dan de baja después del sorteo no se devolverá la tasa de inscripción.
(2) Los/las gimnastas reservas están exentos/as del pago de la tasa de inscripción

RECORDEM QUE LES DESPESES DE JUTGES/SES A COMPETICIONS ESTATALS VAN A
CARREC DE LES ENTITATS QUE HI PARTICIPEN
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