Gestió de pagaments de les taxes de curses de competició
1.- Taxa de inscripció al calendari oficial de competició FCC
Les taxes federatives 2016 aprovades per la junta directiva de la FCC estan publicades a
la pàgina web ciclisme.cat , a l’àrea Documentació – Sol·licitud curses, al enllaç
https://www.ciclisme.cat/documentacio/sol%C2%B7licitud-curses, a l’apartat 03-Taxes
FCC Proves Esportives.
- La taxa federativa inclou l’aprovació de Reglaments i Actes de Cursa, la taxa del
Permís del Servei Català de Trànsit i l’Assegurança de Responsabilitat Civil del Club
com a organitzador de la competició.
- El pagament de la taxa s’haurà de fer al compte corrent de cada Delegació Territorial
al enviar el Reglament de cursa i els altres documents complementaris, sempre amb una
antelació de 15 dies abans de la data de la competició.
Delegació de Girona:
Delegació de Tarragona:
Delegació de Lleida:
Delegació de Barcelona:

ES39 2100 0900 9502 11647773
ES13 2100 0900 9402 11647999
ES49 2100 0900 9102 11647886
ES83 2100 2895 7802 00088775

2.- Taxa de control de competició per part del Comitè català
d’àrbitres
La taula de tarifes arbitrals per a la temporada 2017 aprovada per la junta directiva de la
FCC, està publicada a la pàgina web ciclisme.cat, a l’àrea Documentació – Plec de
Procediments, al enllaç
https://www.ciclisme.cat/documentacio/plec-de-procediments, a l’apartat 03- tarifes
Comitè d’àrbitres 2017.
El nombre d’àrbitres per a cada cursa de competició variarà en funció de la composició
del equips arbitrals d’acord amb el document publicat a la pàgina web ciclisme.cat, a
l’àrea Documentació – Plec de procediments, al enllaç
https://www.ciclisme.cat/documentacio/plec-de-procediments, a l’apartat 02composició equips arbitrals 201
El pagament de la taxa de control de competició per part del Comitè Català d’Àrbitres
no es farà en efectiu directament als arbitres presents a la cursa, si no que les quantitats
corresponents s’ingressaran, durant les 15 dies abans de la data de celebració de la
cursa, en el compte corrent central:
Federació Catalana de Ciclisme

ES83 2100 2895 7802 00088775

