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Reglament Bàsic de Competicions de la FCC 

1. Per a poder participar en qualsevol de les competicions autonòmiques s’ha 
de tenir la llicència federativa en vigor i disposar d’una assegurança de 
responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000€. 
 

2. Per a participar en l’equip autonòmic és de caràcter obligatori inscriure’s 
mitjançant la web de la FCC (www.federcat.com). 
 

3. Per a participar en l’equip autonòmic sols es tindran en compte les 
inscripcions que hagin realitzat el pagament mitjançant el numero de 
compte de la FCC. 
 

4. El període d’inscripció es tancarà 3 dies abans de l’inici de la competició.  
 
5. L’equipació de la dotació autonòmica s’enviarà des de la central de la FCC. 

Els guanyadors seleccionats seran els encarregats de comunicar l’adreça 
d’enviament i la talla a les oficines de la central:  

Tel.: 93 319 10 66 – e-mail: inscripcions@federcat.com 

*Sols es repartirà una prenda per persona fins el canvi d’equipament. 

*Es comunicarà la necessitat de recanvi per trencament de la peça o canvi de talla a l’e-

mail i es procedirà a la substitució de la prenda des de la central un cop la peça antiga 

s’hagi entregat al delegat/da de competicions de la FCC. 

      6.  El Delegat/da de la FCC no podrà competir quan actuï com a delegat. 

Competicions estatals 

1. La FCC es farà càrrec de la subvenció a l’equip autonòmic. Les despeses 
econòmiques que assumirà es regulen segons els següents criteris: 
• 1r classificat: inscripció + hotel + quilometratge a 0’19€/km 

• 2n classificat: inscripció + quilometratge a 0’19€/km 
• 3r classificat: inscripció 
 

2. El quilometratge de trasllat a competicions estatals es comptarà des de 
l’adreça de les oficines centrals de la FCC. És a dir, la Rambla Guipúscoa 
23-25 08018 de Barcelona serà el km 0. Les inscripcions seran pagades 
directament per la FCC. I l’hotel serà contractat i pagat per la FCC, en un 
radi màxim de fins a 50 km del lloc de la competició. 
 

3. Per tal que la FCC pagui als esportistes el quilometratge segons el punt 
“1”, és condició indispensable presentar els tiquets de combustible i 
peatges. El tiquets s’han de rebre a la FCC en un format que faciliti la 
lectura (escanejats o enviats per correu a la central de la FCC).  
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