Temporada 2019/2020
CIRCULAR NÚM. 9
RECONEIXEMENTS MÈDICS EN PERÍODE ESTIVAL
Els comuniquem que per indicació de la Junta Directiva i a l’efecte d’evitar col·lapses en
els centres mèdics durant el període estival, s’ha habilitat la possibilitat de tramitar llicències
territorials amb cita prèvia, en les condicions següents:
a) tots els federats de segona inscripció i successives que hagin de renovar la vigència
del reconeixement mèdic esportiu perquè els ha vençut el 30 de juny de 2019 o
abans, per poder tramitar la llicència hauran d’haver concertat la revisió mèdica amb
el centre homologat abans d’1 de novembre de 2019. Sense reconeixement mèdic
en vigor o, en el seu defecte, amb la cita prèvia concertada en un centre homologat,
no es podrà tramitar la llicència. L’incompliment de l’obligació de realitzar el
reconeixement mèdic dins el termini indicat comportarà la suspensió automàtica de
la llicència fins que aquest reconeixement sigui superat satisfactòriament.
b) els federats que s’inscriguin per primera vegada en categories territorials i aquells
que vulguin participar en competicions nacionals, independentment que sigui o no
la seva primera inscripció, no podran tramitar la llicència sense el reconeixement
mèdic superat satisfactòriament.
c) finalment, els recordem que els reconeixements mèdics s’han de realitzar en
qualsevol dels centres mèdics homologats per l’FCF, que es poden consultar al
següent enllaç: http://fcf.cat/reconeixement-medic.
Així mateix, els recordem que per evitar incidències amb els sistemes informàtics en
els processos de tramitació de llicències, és recomanable realitzar els tràmits
corresponents amb la màxima antelació possible i no esperar a l’últim moment.
La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients.
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Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL
Barcelona, a 22 d’agost de 2019.
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