NORMATIVA LLICÈNCIES 2017
TIPUS DE LLICÈNCIA INDIVIDUAL
Els tipus de llicències es diferencien segons l'edat, l'àmbit de competició (autonòmic català i
estatal o internacional) i/o la pràctica esportiva de lleure
LLICÈNCIA ESPORTIVA DE LA UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL ( UCI / RFEC )
Hauran de tramitar-la tots els ciclistes que vulguin participar en competicions i marxes
esportives i cicloturistes del calendari UCI / RFEC.
La llicència esportiva UCI habilita al titular a participar en proves del calendari oficial de la
UCI, RFEC i FCC.
És obligatòria per a les categories de competició a partir de 15 anys, cadets.
És optativa per a les categories d'iniciació (fins a Infantil).
El preu de la llicència esportiva UCI/RFEC incorpora la taxa a favor de la Real Federación
Española de Ciclismo.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT FÍSICA DE LA FEDERACIÓ CATALANA ( FCC )
Llicències Ciclisme de Base ( Fins a categoria Cadet )
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada a les categories Infantil, Aleví, Principiant i
Benjamí per a participar en proves del calendari de promoció FCC.
Llicència Catalana de Cicloturisme (FCC)
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada a la pràctica del ciclisme de lleure, ja sigui
en proves organitzades o sortides de club i individuals.
Adreçada als ciclistes que prenen part a les marxes esportives i cicloturistes de carretera i
pedalades de BTT .
La llicència d’activitat física FCC habilita al titular a participar en proves del calendari open de
marxes esportives i cicloturistes, pedalades de BTT i proves open de competició del
calendari FCC.
Certificat mèdic d’aptitud esportiva: La revisió mèdica es obligatòria per a tots els esportistes
que tramitin noves llicències esportives UCI-RFEC per a les categories Cadet, Júnior, Elit,
Sub’23, Màster, Veterans i en les llicències CT-Open Esport, per tant hauran de tramitar el
certificat mèdic d’aptitud esportiva, d’acord amb el protocol de la Federació Catalana de
Ciclisme. Els certificats mèdics d’aptitud esportiva tindran una validesa de dos anys, per tant
qui no el va presentar el 2016 ho haurà de fer de nou. El president del club es fa responsable
de que cada llicència, que ho requereix, va acompanyada de la seva revisió mèdica.
PROTOCOL REVISIÓ MÈDICA ( CERTIFICAT D’APTITUD DE PRÀCTICA DE CICLISME)
Les revisions mèdiques tindran una validesa de dos anys. Per tant es prorroga la vigència per a
totes les revisions realitzades en el 2016.
La revisió mèdica serà OBLIGATÒRIA per a tots els ciclistes que tramitin noves llicències, de
les categories Cadet, Júnior, Sub'23, Elit, Màster. Les llicències cicloturistes que adjuntin un
certificat mèdic d’aptitud esportiva portaran una indicació “CT Open Esport” que les
homologarà per participar a les proves de carretera Open-Socials, Open 19-49 i de BTT Open
Territorial.
Des de la FCC recomanem realitzar la revisió medica a tots els ciclistes que es treuen la
llicència de Cicloturisme.
Les Revisions d'aptitud per a la pràctica del ciclisme es podran fer a qualsevol Centre Mèdic
sota la supervisió d’un metge col·legiat.

ASSEGURANCES PER COBERTURA DE RISCOS PER A PERSONES FÍSIQUES
Tots el tipus de llicències, UCI/RFEC o be FCC comporten una assegurança (d’acord amb allò
que esta estipulat en el RD 849/1993) que garanteix la cobertura dels riscos següents:
L’assegurança d’accidents cobreix tota la activitat esportiva de ciclisme.
Accidents durant la pràctica de l’esport ciclista entenent com a pràctica esportiva:
Sortida individual o col·lectiva de club.
Entrenament individual o col·lectiu.
Participació en competició federada.
Participació en activitat esportiva de la Federació Catalana o dels clubs afiliats.
L’assegurança de Responsabilitat Civil (RC) cobreix els danys a tercers :
RC dels posseïdors de la llicència federativa davant tercers en la pràctica de l’activitat
esportiva, tant a nivell de practicant com en el desenvolupament o exercici de les seves
tasques com a tècnic, directiu o àrbitre.
RC de la Federació i Clubs afiliats com organitzadors de proves ciclistes dins l’àmbit de les
seves competències i de la resta d’activitats habituals previstes en els Estatuts de l’Associació
o d’aquells altres que vinguin derivats pel compliment dels objectius de l’Associació (esportistes
i tècnics).
Les cobertures d’accidents i de danys a tercers estan contractats en les següents companyies:
ASSEGURANCES PER A MAJORS DE 16 ANYS
Assistència mèdica contractada amb la companyia AYAX (Lloyd’s)
Pòlissa: 16FD0007 Centre d’atenció 24 h. (34) 917.376.305
Responsabilitat civil contractada amb : CATALANA OCCIDENTE
Pòlissa: 8-05581609W (Franquícia 120€ per sinistre)
ASSEGURANÇA FINS A CATEGORIA CADETS
Assistència mèdica i Responsabilitat Civil contractada amb ALLIANZ
Pòlissa: 039685898 00017
Centre d’atenció 24 h. Telèfon 902102687
A la pàgina web www.ciclisme.cat en l’apartat Documentació (En cas d’accident), trobareu tota
la informació referent als
centres d’assistència i normes d'actuació en cas d'accident, així com informació detallada de
cada pòlissa.
LLICÈNCIA DE DIA
L’assegurança de dia, inclou assegurança mèdica i de responsabilitat civil, i dóna dret a
participar en la prova ciclista per a la que s’ha emès.
La informació de les pòlisses contractades és:
Assistència mèdica: AYAX Centre d’atenció 24 h. Telèf.
L’import de la llicència de dia per a marxes cicloturistes en carretera oberta és de: 12 €
L’import de la llicència de dia per a Circuits tancats de BMX , Trial , Pedalades i Marxes BTT és
de: 6€
Responsabilitat civil: 8-05581609W CATALANA OCCIDENTE
(Franquícia 120 € per sinistre) Despeses de sol·licituds d’atestats a compte federat.
Les cobertures estan resumides a la web – llicències – assegurances.
SORTIDES A L’ESTRANGER:
La cobertura d’accidents a l’estranger, amb la nova pòlissa 2017, és de 6.010,12€.
Es necessària la comunicació prèvia de la sortida a la FCC
assegurances@ciclisme.catLes despeses són reintegrades a la tornada del desplaçament.
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