LLICÈNCIA DE JUTGE
INFORMACIÓ
La llicència de jutge habilita per a l'exercici de les funcions que atorga la titulació que es
tinga en vigor.
La llicència tindrà un període de validesa comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre.
La llicència de jutge no és vàlida per a competir. En cas que un oficial, jutge o mesurador
acudisca a una regata a l'estranger serà necessari sol·licitar amb antelació una
credencial a la Federació. Es comunicarà per escrit a licencias@somvela.com indicant
el nom i classe de la regata, la ciutat, el país i les dates d'inici i fi de la competició.
7,00€ del preu total de les llicències de tècnic corresponen a la quota d'habilitació estatal
de la Real Federación Española de Vela.

CATEGORIES I PREUS
• Llicència Jutge

60,00€

Es poden sol·licitar segones llicències o carnet esportiu no competitiu pagant un
suplement:
• Suplement

15,00€

ASSEGURANCES
D'acord amb el que es preveu en el Reial decret 849/1993 de 4 de juny de l'Assegurança
Obligatòria d'Accidents Esportius totes les llicències de la *Federació de Vela Comunitat
Valenciana compten amb una Assegurança d'Accidents Esportius subscrit amb la
companyia Allianz per a poder practicar l'esport de la Vela d'una forma segura i
responsable.
L'Assegurança d'Accidents de la llicència de jutge té cobertura autonòmica, nacional i
internacional.
A més, amb l'objectiu d'oferir un millor servei als federats, la Federació compta amb una
Assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreix també la RC dels federats amb una
franquícia de 150€ i en excés de l'assegurança obligatòria que haguera de tindre la seua
embarcació, encara que aquest no es trobara subscrit i en vigor.

L'assegurança de Responsabilitat Civil només és vàlid a Espanya i la Comunitat
Europea. Per a ampliar l'assegurança de Responsabilitat Civil en competicions fora de
la Comunitat Europea, el suplement serà a càrrec del federat.
En cas d'accident existeix un protocol d'actuació que s'haurà de respectar per a accedir
a la cobertura. Per a conéixer aquest Protocol consulta la pàgina d'Assegurances.

