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TEXTO:

Para debido coñecemento e efectos de todos os clubs, deportistas e entidades federadas, lembrase ante o inicio
dunha nova tempada a normativa de tramitación de licenzas e altas de clubs así como a información complementaria para a
correcta utilización do seguro médico coa Mutua General Catalana (axuntase protocolo):
1) Para poder tramitar licenzas é requisito imprescindible:
- Dar de alta o club e abonar a cota (clubs novos).
- Abonar a renovación anual (clubs antigos que deberán estar ao día nos pagos a esta Federación).
Para dar de alta o club é requisito imprescindible que ao fronte do mesmo atópese, como profesor titular,
un Mestre Adestrador Nacional debidamente colexiado e coa súa licenza vixente.
2) A licenza federativa entra en vigor no momento do seu abono á Federación polo que o pago deberá
realizarse previamente a solicitude da mesma (enviar cheque nominativo ou copia da transferencia como
xustificante do mesmo).
3) Nos primeiros envíos deberán enviarse exclusivamente as licenzas dos participantes na Liga de Clubs e
da Súper Copa Cadete de Vigo.
4) A Asistencia médica garantida na póliza para os deportistas da Federación Galega de Judo,
maiores de 16 anos (nados no ano 2002 o anteriores) ou menores de 6 anos (nados no ano 2013 o
seguintes), será prestada polo Centro Médico ou facultativo concertado pola Mutua General
Catalana - MGC MUTUA A-S SPORT e solo para traumatismos producidos durante a práctica de Judo ou
deportes asociados por causa violenta, externa, súbita e allea á vontade do asegurado nos termos
previstos polo RD 849/1993, de 4 de xuño. NON quedan cubertas as lesións non accidentais. (Para
calquera dúbida consulta a información recollida no protocolo do seguro publicado na web ou chamar a
Federación).
5) En caso de sinistro deberá seguirse obrigatoriamente o protocolo, non serán cubertas as asistencias
médicas en centros da Seguridade Social ou non concertados (excepto urxencias vitais). Os
desprazamentos en ambulancia soamente quedan cubertos para as urxencias vitais.
6) Calquera proba ou tratamento realizado sen a autorización previa da Mutua correrá por conta do
asegurado.
7) De conformidade co establecido no Real Decreto 849/1993, de 4 de xuño, polo que determínanse as
prestacións mínimas do seguro obrigatorio deportivo así como na póliza que ten contratada esta
Federación coa Mutua, as prestacións médicas que cóbrense en caso de accidente deportivo fora do
territorio nacional son, tal e como recóllese no protocolo a Asistencia médico-quirúrxica, farmacéutica e
sanatorial en accidentes ocorridos no estranxeiro, ata un límite por todos os conceptos de 6.015 € (que
debe abonarse previamente e despois presentar a factura para o seu reintegro) e cun límite temporal de
ata dezaoito meses desde a data do accidente. Esta prestación é compatible coas indemnizacións por
perdas anatómicas o funcionais, motivadas por accidente deportivo que se concedan ao finalizar o
tratamento.
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- IMPORTANTE 8) Polo sinalado no anterior punto e para unha debida cobertura do risco que se poida xerar fora do territorio
nacional como consecuencia da participación pola súa conta no estranxeiro, cada deportista deberá
contratar individualmente unha ampliación de cobertura que lle cubra adecuadamente para devandito
evento o risco deportivo indicado, evitando o que puidese ter unha consecuencia desagradable en caso
de producirse un accidente deportivo. Este seguro complementario vai ser esixido pola RFEJYDA para
dar o VºBº a súa participación, especialmente nas competicións de veteranos.
A Coruña a 6 de setembro de 2018.
O PRESIDENTE

Asdo. Mario Muzas Cobo.
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