FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY

Circular número 1 Expedició de llicències 2019‐20
1. Tramitació mitjanant internet
Les llicències seran tramitades, a partir del 1 d’agost de 2019, a través de l’aplicació
informàtica de la FCR. http://rugby.playoffinformatica.com, cada club en tindrà accés
amb el seu nom i clau de pass exclusiva.
Cada registre de federat ha d’incloure la fotografia, la data de naixement, nom i
cognom, NIF/NIE/Passaport, la nacionalitat del federat, el correu electrònic, el telèfon
mòbil o del pare/mare o tutor i la direcció postal.
Es obligatori complimentar i signar el full de la sol·licitud de la fitxa federativa i
comprovar que les seves dades són reals i correctes.
Les fotografies han de ser renovades obligatòriament.
Les fotografies han de ser tipus carnet i amb les següents característiques: recent
amb un fons uniforme, clar i llis. Presa des de la part frontal amb el cap totalment
descobert i sense ulleres de vidres foscos que puguin dificultar la identificació de la
persona
Les llicencies en que les fotografies que no compleixin l’apartat anterior seran
directament suspeses.

2. Imprès de sol·licitud de la llicència per la present temporada
L’imprès per la sol·licitud de la llicència el podeu trobar a l’Annex d’aquesta circular.
Igualment caldrà ratificar les dades que hagin canviat abans de signar el full definitiu,
incloent obligatòriament el telèfon i direcció de correu electrònic.
Els impresos, ja signats, han d’adjuntar-se al programa de gestió de llicències o ser
arxivats pel mateix club. La FCR és reserva la potestat de demanar els originals.

3. Tipus de llicència, Registre i inscripció a l’Agencia Catalana de
protecció de dades.
La FCR emetrà 6 tipus de llicències:
 Jugador de Ruby
Categoria
Sènior
S-20
S-18
S-16
S-14

A. de naixement
1954
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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S-12
S-10
S-8
S-6

2008
2010
2012
2014

2009
2011
2013
2016

 Àrbitre
o Nivell O Aspirant
o Nivell I Territorial
o Nivell II Estatal
o Nivell III Divisió d’Honor
o Avaluador
 Entrenador
o Aprenent
o Monitor
o Entrenador base
o Entrenador Nivell I
o Entrenador Nivell II
o Entrenador Nivell III
 Directiu/Delegat
 Touch
 Veterà
La incorporació d’un jugador de rugby a un club determinat, a efectes de la competició,
és produiran mitjançant l’obtenció de la llicència federativa.
La llicència de jugador de rugby és el document, expedit per la Federació, necessari per
a pràctica del rugby com a federat i la seva participació o alineació en partits i
competicions oficials.
D’acord amb el reglament d’aquesta Federació, els esportistes, entrenadors, delegats i
àrbitres participants en partits hauran d’estar en possessió de la corresponent llicència
federativa.

4. Autorització paterna dels menors d’edat
Es obligatòria l’autorització del pare, mare o tutor dels jugadors menors de 18 anys.
Aquesta autorització es farà efectiva omplint el nom, cognom i número d’identificació
amb la signatura del tutor legal de l’esportista menor, així com d’ajuntar la còpia del
NIF, NIE o Passaport del signant.
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5. Compromís del sol·licitant i Revisió mèdica esportiva
En el moment de sol·licitar la llicència, el jugador certifica que no pateix cap malaltia,
ni defecte físic que l’incapaciti per la pràctica del rugby.
En el cas dels menors, aquest apartat, el signarà el pare, mare o tutor de l’esportista.
Els jugadors han d’obtindre un informe mèdic favorable per la pràctica del rugby
després de realitzar una revisió medico-esportiva de com a mínim de nivell I. No és
tramitarà cap llicència sense el certificat mèdic adjunt.

6. Jugadors que canvien de club
Segons la normativa de la FCR els jugadors que canvien de club hauran de tenir al
corrent de pagament, les quotes corresponents determinades per l’Assemblea del club
d’origen.
A l’annex 1 d’aquest document teniu el formulari per facilitar aquest tràmit entre clubs.
Per altra part la FER determina una indemnització per canvi de club en el seu reglament
Articles 52 al 65 de la FER pels menors de 21 anys.
Els jugadors procedents de l’estranger hauran d’aportar, en el moment de tramitar la
seva llicència el permís de la seva federació d’origen. (Clearence)
Per canviar de club un cop començada la temporada el jugador no d’haver estat
alineat/da a la mateixa temporada en més de 3 partits oficials per un altre club de la
mateixa o superior competició.

7. Tramitació de llicències
El temps límit per preinscriure les llicències és fins divendres a les 10 del matí.
El pagament d’Albarans es podrà fer fins al divendres a les 12 hores.
Per poder donar com a expedida una llicència és obligatori el seu pagament en el
termini estipulat. Igualment per poder alinear un jugador en el programa de gestió
federativa, la seva llicència ha de figurar com a EXPEDIDA
El pagament és farà a través de transferència bancària al següent comte:
 ES31 2100 1107 3002 0008 9507 del titular FEDERACIO CATALAN DE
RUGBY
El comprovant de pagament s’haurà d’enviar a competició@rugby.cat per agilitzar el
procés. En el motiu de la transferència ha d’aparèixer el número d’albarà que s’està
abonant.
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8. Preu de les llicències
Categoria
Sènior masculí
Sènior femení

Total
280,00

S-18

140,00

S-16 i S14

101,50

EDR (S12, S10,S8 i S6)

65,00

Veterà

65,00

Touch

65,00

Tècnic

36,00

Directiu/delegat

36,00

9. Certificat sobre Delictes Sexuals
Per poder Expedir la llicència d’Entrenador, Directiu/Delegat o Àrbitre caldrà adjuntar
el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, que acredita NO tenir antecedents per
delictes sexuals.
Aquest certificat s’adjuntarà a la fitxa de federat a l’apartat Certificat DS en format pdf.
No s’expedirà cap llicència d’aquestes categories sense el corresponent certificat.
Per més informació:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos
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CARTA DE LLIBERTAT

Nom i cognom del jugador:
NIF/NIE o Passaport:
Número de llicència
Nom del club:
A qui correspongui:
D’acord amb el que disposa el reglament de la FCR i de la FER, li
comuniquem amb aquesta carta que el jugador a dalt indicat, queda en
llibertat per subscriure la llicència pel club que més l’interessi.
Sense cap altre particular, el saludem atentament.

EL PRESIDENT o SECRETARI (Signatura i Segell del Club)

Nom i Cognom del signant:
NIF o NIE:
A _____________________________el ___de_________________l’any 20__
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Sol·licitud de llicència federativa, temporada 2019-2020
Club
Cognoms
Nom
DNI o passaport
Data de naixement
Nacionalitat
Sexe
E-mail

@

T. Mòbil
Domicili
Població

C.Postal

COMPROMÍS DEL SOL·LICITANT
En el moment que sol·licito aquesta llicència no pateixo cap malaltia, ni defecte físic, que
m'incapaciti per a la pràctica del rugby. (En cas que sigui menor d'edat hi constarà la signatura
del pare/mare o tutor/a).

SIGNATURA

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA
Sr./a...............................................................................................................................................
..................................
Com pare/mare (o tutor/a) amb NIF núm....................................................................autoritzo
al/a la (meu/va fill/a)
.......................................................................................................................................................
sota la meva absoluta responsabilitat, per a què jugui a RUGBY, durant la present
temporada.
(adjuntar fotocòpia carnet del sotasignat i de l’esportista autoritzat)

SIGNATURA
Quan sol·liciteu aquesta llicència, la Federació Catalana de Rugby subscriu amb l'entitat asseguradora una pòlissa
d'assegurança d’acord amb el R.D. 849/1993 de 4 de Juny.

OBSERVACIONS
Ompliu les dades amb majúscula. Totes les dades que consten en aquesta sol·licitud de llicència hauran de ser complimentades per a
la seva acceptació.
“L’interessat/da autoritza a que la informació aquí continguda passi a formar part del fitxer de la Federació Catalana de Rugby i
té dret a conèixer, rectificar, cancel·lar o oposar-s’hi al tractament de la informació que li pertoca. Qualsevol rectificació o
modificació en tal sentit, s’haurà de comunicar-se per escrit a la FCR, Rambla Guipúscoa, 23-25, 4t. F 08018 Barcelona, davant
la qual podrà exercitar els seus drets tot indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça.”
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