QUOTES DE CLUBS 2018
FCG

QUOTA DE CLUB FEDERAT 2018

335,00 €

ALTA DE CLUB (inclou la quota 2018)

500,00 €

PREUS DE LLICÈNCIES FCG 2018
gimnastes

FCG-1 autonòmica fins a 16 anys (nascuts/des 2002 endavant)

gimnastes i
altres
FCG-2 autonòmica 17 anys endavant (nascuts/des 2001 i anteriors)

65,00 €
85,00 €

gimnastes

SEGONA MODALITAT, quan es tingui llicencia d'una especialitat FCG-1 i FCG-2,
tramitant dintre del mateix estament i club

20,00 €

gimnastes

FCG-1 INICIACIÓ, autonòmica fins a 16 anys (nascuts/des 2002 endavant) per participar
al CCEE de GR , AER i TRA

35,00 €

gimnastes

FCG-2 INICIACIO, autonòmica 17 anys endavant (nascuts/des 2001 i anteriors) per
participar al CCEE de GR, AER i TRA

55,00 €

jutges/ses

FCG jutges/jutgesses (tramitar com a independents)

60,00 €

jutges/ses

SEGONA MODALITAT, quan es tingui llicència d'una especialitat FCG o RFEG, tramitant
sempre dintre del mateix estament *
* caldrà notificar a la Federació quin és l'estament preferent, mitjançant mail a
federacio@gimcat.com
FCG tècnic/a o auxiliar de tècnic/a amb RC incorporada.

20,00 €

165,00 €

tècnic/a o
FCG tècnic/a o auxiliar de tècnic/a (sense RC) *.
auxiliar tec
* caldrà adjuntar al tràmit un arxiu .PDF amb el rebut de la RC que tinguin o tramitar la
opció de llicències amb RC incorporada

75,00 €

SEGONA LLICÈNCIA FCG tècnic/a de tercer nivell per TUTELAR (no inclou RC) * *caldrà
tècnic/a de
adjuntar al tràmit un arxiu .PDF amb el rebut de la RC que tinguin o haver tramitat la FCG
3r nivell
amb RC incorporada

40,00 €

SEGONA MODALITAT, quan es tingui llicencia d'una especialitat FCG o RFEG, tramitant
tècnic/a o sempre dintre del mateix estament i pel mateix club *
aux. tec.
* caldrà notificar a la Federació quin és l'estament preferent, mitjançant mail a
federacio@gimcat.com

20,00 €

gimnastes

A-1) Llicència no competidors fins a 16 anys (nascuts/des 2002 endavant)

31,00 €

gimnastes

A-2) Llicència no competidors 17 anys endavant (nascuts/des 2001 i anteriors)

26,00 €

Les llicències A-1 i A-2 van adreçades als/a les esportistes que practiquen qualsevol de
les modalitats gimnàstiques en les seves entitats però que “no fan competició”. Queden
excloses les activitats d’acrobàtica, d’acroesport i de circ, que hauran de tenir la
llicència FCG-1 o FCG-2. Si durant la temporada es vol passar d’aquesta llicència a la
FCG caldrà abonar la diferència.
gimnastes

B) Llicència d’activitat no federada

26,00 €

Llicència B) -Adreçada a l’activitat que no sigui una modalitat esportiva de la
Federació Catalana de Gimnàstica, ni activitats acrobàtiques, ni activitats de circ, ni
altres esports federats. Activitat de cobertura d’aplicació d’aquesta llicència: fitness,
manteniment, ioga, condicionament físic, etc., i sempre que no intervinguin en qualsevol
tipus de competició.
IMPORTANT: l'assegurança esportiva obligatòria vinculada a les llicències dona cobertura fins màxim els 75
anys d'edat.
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DIVERSOS FCG 2017
Sanció per retirada d'acreditació i/o llicència per us incorrecte (a pagar pel Club o en cas
de llicència independent per la pròpia persona)
Emissió de certificats (quan no es tingui llicència de l'any en curs)

150,00 €
40,00 €

Emissió de certificats per inscriure's al ROPEC quan no s'ha cursat la titulació amb la FCG

100,00 €

Primer/a gimnasta amb vincle d'origen que passa del club origen al club destí (inclou 100€
de despeses de tramitació FCG)

400,00 €

Baremació
Segon/a gimnasta amb vincle d'origen que passa del club origen al club destí (inclou 100€
Vincle
d'Origen de despeses de tramitació FCG)
Tercer/a gimnasta amb vincle d'origen que passa del club origen al club destí (inclou 100€
de despeses de tramitació FCG)
Sanció per falsejar les dades d'un/a federat/da (a més a més de la sanció econòmica es
comunicarà la infracció al comitè de disciplina)

500,00 €
600,00 €
Mateix import que
baremació vincle
d'origen

INSCRIPCIONS A LES COMPETICIONS FCG 2018
Gimnastes individuals, per gimnasta/per competició, GAM-GAF-GR-TRA

15,00 €

Conjunts de rítmica, per conjunt/per competició

45,00 €

Campionat de Catalunya en Edat Escolar GR, AER, TRA (mínim amb llicència INICIACIO1 o INICIACIO-2), individual/conjunts, etc./parelles, trios, grups, per gimnasta/per
competició

5,00 €

Gimnàstica aeròbica, individual /per competició

15,00 €

Gimnàstica aeròbica, parella/per competició

20,00 €

Gimnàstica aeròbica, trio/per competició

25,00 €

Gimnàstica aeròbica, grup/per competició

45,00 €

Gimnàstica Estètica de Grup, per grup/per competició.
Sanció per inscripcions a competicions després de la finalització del termini durant els 5
dies naturals següents (si finalitza en divendres serà fins al dimecres següent) per
gimnasta/conjunt/parella/trio/grup (és per actuació, no per gimnasta), que se sumen a la
quota d’inscripció.
Sanció al Club per inscripció durant els 2 dies naturals següents a la finalització de
l'anterior termini (dijous i divendres) - se suma a la inscripció + la sanció anterior de 25-€
per actuació

45,00 €

Baixa a competició, per gimnasta-conjunt-equip/per competició ***
*** Baixes a competicions 12 € per gimnasta/per competició, llevat dels casos en que sigui
per malaltia, s'hagi comunicat la baixa al mail jcantero@gimcat.com, i s’aporti el justificant
mèdic corresponent fins màxim 7 dies naturals següents a la realització de la competició.
Sense sanció si la baixa es comunica a la Federació (jcantero@gimcat.com) 15 dies
abans de la data de la competició. Si per alguna circumstància s’hagués de canviar de
setmana la data de la competició una vegada finalitzat el termini d’inscripció, no es
cobrarà la sanció sempre que es comuniqui la baixa a jcantero@gimcat.com mínim 7 dies
abans de la celebració.
Entrada als esdeveniments esportius (10% IVA inclòs); menors de 12 anys i titulars de la
llicència FCG-1 i FCG-2 2017 gratis, presentant la llicència juntament amb el DNI.
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25,00 €

120,00 €
12,00 €

7,00 €

QUOTES CLUBS RFEG 2018
RENOVACIÓ CLUB A RFEG

135,00 €

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

140,00 €
fins el
14/03/18

PREUS DE LLICÈNCIES RFEG 2018
gimnastes

Homologada RFEG-1 fins a 16 anys

gimnastes i
altres
Homologada RFEG-2, 17 anys endavant
jutges/ses

Homologada RFEG jutges/esses

Homologada RFEG tècnic/a o aux. tècnic/a amb RC incorporada
tècnic/a o
auxiliar tec Homologada RFEG tècnic/a o aux. tècnic/a (sense RC)

150,00 €

175,00 €

172,00 €

197,00 €

147,00 €

172,00 €

250,00 €

275,00 €

160,00 €

185,00 €

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

65,00 €

INSCRIPCIONS A CAMPIONATS D'ESPANYA 2018 - QUOTES I SANCIONS

Inscripció a Campionats d'Espanya per gimnasta: individual-duo-trio/per competició (1)

55,00 €

Inscripció a Campionats d'Espanya per conjunt o grup de 6 o menys participants (1)

230,00 €

Inscripció a Campionats d'Espanya per conjunt o grup de més de 6 participants (1)

340,00 €

Inscripció a Campionats d'Espanya per tècnic-altres/per competició (1)

55,00 €

Inscripció fora de termini fins al dia anterior a la data del sorteig (gimnasta, tècnic/a,
altres)

115,00 €

Inscripció fora de termini fins al dia anterior a la data del sorteig per conjunt o grup de 6 o
menys participants

460,00 €

Inscripció fora de termini fins al dia anterior a la data del sorteig per conjunt o grup de
més de 6 participants

680,00 €

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)
Reclamació al Comitè de Competició

115,00 €

60,00 €

Anul·lació d'inscripció abans o 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.
RECORDEM QUE LES DESPESES DELS/LES JUTGES/SES A COMPETICIONS
ESTATALS VAN A CARREC DE LES ENTITATS QUE HI PARTICIPEN
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a partir
15/03/18

