FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
Normativa 1. Requisits per obtenir la llicència d’Entrenador
La federació tramitarà les següents llicències:
o Aprenent: per tècnics sense titulació
o Nivell I Educador (Categories de formació)
o Nivell II Tècnic (Sèniors Catalans)
o Nivell III Entrenador (Sèniors de categoria estatal)

Educadors, Tècnics i Entrenadors
Per poder tramitar la llicència de tècnic haurà de complir els següents requisits:
 Estar en possessió en el moments de la inscripció de la llicència del certificat
favorable sobre el delictes sexuals


Tenir un títol d’entrenador: L-1, L-2, N-1, N-2 i N-3 tramitat per la FCR o FER.
Pels tècnics formats a fora d’Espanya cal que enviïn la seva documentació a
competicio@rugby.cat perquè sigui convalidada.



També hauran d’aportar el certificat de Primers auxilis en el rugby que podran
obtenir a la pàgina web de la World Rugby.

Aprenents (tècnics no formats)
Com en les anteriors temporades també podran obtenir llicència els tècnics no formats. I
tindran la categoria d’Aprenents.
Igualment han de complir les següents obligacions:
 Certificat de Rugby Ready expedit fa menys de 2 anys


Certificat de les Lleis del rugby en data d’expedició menor a 2 anys.



Certificat de primers auxilis en rugby. en data d’expedició menor a 2 anys.



Estar en possessió del Certificat de DS

La llicència d’Aprenent (no format) només és podrà obtenir durant dues temporades. A
la tercera si el tècnic no ha obtingut els títols d’Entrenador (L-1, L-2 o N-1) no podrà
exercir més aquesta funció, fins a que no s’acrediti convenientment.
Els tècnics que van obtenir la llicència la temporada 2014-15 o en temporades
anteriors hauran de renovar els seus certificats abans d’obtenir-la.

Links



Certificat de Primers auxilis http://playerwelfare.worldrugby.org/es
Certificat Rugby Ready http://rugbyready.worldrugby.org/?language=es
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Certificat de les Lleis del Rugby http://laws.worldrugby.org/?language=es

Els certificats s’han d’ajuntar a l’apartat del FEDERAT del programa de gestió
Federativa per ser validat correctament.
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