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PROTOCOL DE GESTIÓ DE LLICENCIES FEDERATIVES CNSF 2021-2022
Les llicencies federatives son el tràmit necessari amb les Federacions (FCN si és àmbit Català) i
(RFEN si és d’àmbit estatal o internacional) per que tots els esportistes puguin competir de forma
oficial i dins el marc de l’esport reglat.
Cap esportista pot competir de forma federada sense la llicencia corresponent, i serà el CNSF l’únic
que pot tramitar llicencies davant de les federacions.
Gestió de sol·licitud de llicencia FCN:

-

Adjuntem protocol de sol·licitud de llicencia de la FCN. (Protocol_llicencia).
Al document adjunt, trobareu l’enllaç per accedir a la sol·licitud de la llicencia. (escollir la
correcte en base a la petició que es realitza “Esportista, entrenador o delegat”).
No és una tramitació, és una sol·licitud, la tramitació nomes la pot fer el Club.
En el cas de fer doble activitat (Nat+Wp) la solitud de llicencia s’ha de fer per duplicat, una
per Natació i un altre per Waterpolo.

Enviament de documentació:

-

Pdf de sol·licitud de llicencia que us ha enviat la FCN (Cal que ens envieu el pdf original)
o Sempre, si fan les dues disciplines, la sol·licitud per duplicat (Natació i Waterpolo).
DNI de l’esportista i DNI del representant legal si és menor.
o En un full únic per cada DNI (les dues cares)

-

En el cas de fer les dues disciplines s’ha d’enviar a:
o Juan Carlos Quevedo: jcquevedo@cnsf.cat

-

En el cas de fer la disciplina de Natació s’ha d’enviar:
o Juan Carlos Quevedo: jcquevedo@cnsf.cat

-

En el cas de fer la disciplina de Waterpolo s’ha d’enviar:
o Fran Torres: ftorres@cnsf.cat

Donat el volum d’esportistes del Club i la quantitat de documentació que s’ha de presentar, us
preguem no demoreu molt l’enviament.
Si teniu cap dubte, podeu consultar als vostre responsables o als mails de referencia.
Tots som CNSF!!!

