
 
 

 
TARIFAS PROBAS AUTONÓMICAS 2019 

 
 
CÁNONS FEDERATIVOS ORGANIZACIÓN 

- Campionatos galegos de Dúatlon 
   e Tríatlon de Estrada   250,00€ 
- Outros Campionatos galegos  140,00€ 

- Outras probas fóra de circuíto  100,00€ 

- Media e Longa Distancia 

Nº de Participantes Canon (€) 
ATA 100 100,00 € 

DE 101 A 250 150,00 € 

DE 251 A 500 400,00 € 

DE 501 EN DIANTE 600,00 € 

 

- Probas nacionais  e internacionais 
  en cuxos convenios deba participar 
  a  Fegatri 
  1 xornada  500,00€ 
  2 xornadas  600,00€ 
 
 
OUTROS SERVIZOS 
 
-Xestión de Seguros de Responsabilidade Civil 
  Dúatlon Cros  320,00€ 
  Dúatlon Escolar  200,00€ 
  Dúatlon de Estrada 200,00€ 
  Tríatlon   235,00€ 
 
 

-Xestión Seguro de accidentes     12,00€ 

por un día 
(obrigatorio trámite a través da Fegatri para  

tódolos non federados en probas autorizadas) 



 
 

COLEXIO DE XUÍCES 

•Oficiais 
Proba media xornada. 

- Oficial*   45,00€ 
- Xuíz Árbitro  60,00€ 
- Delegado Técnico 75,00€  

 

Probas que ocupen  mañá e tarde ou Media e Longa Distancia 
  

 Proba de Media Distancia (5h-8h.) 
- Oficial*    80,00€ 
- Xuíz Árbitro   90,00€ 
- Delegado Técnico 120,00€  

 
Proba de Longa Distancia (8h-11h.) estableceranse quendas para non superalas 

- Oficial*    90,00€ 
- Xuíz Árbitro  100,00€ 
- Delegado Técnico 120,00€  

 
Desprazamento-  0,19 €/Km  para desprazamentos dependendo da distancia a partir de 25 Km de distancia dende o lugar de 
residencia.  O obxectivo é sufragar os gastos do desprazamento  realizado, polo que  sempre seguindo as recomendacións do 
Colexio de xuíces e oficiais de compartir coche varios oficiais e aboando neste caso o desprazamento do vehículo .   
 
Nº de Oficiais recomendado 
Tódalas probas contarán cun xuíz árbitro e un delegado técnico.  
*O número de oficiais debe determinalo o Delegado Técnico en función das características da proba cumprindo os mínimos 
establecidos.( Máis de 100 participantes  Mínimo de 8 oficiais.-  Ata 100 participantesMínimo de 7 oficiais). O organizador a 
petición do DT aportará ata 4 colaboradores. 
- Dietas e aloxamento.-  O organizador farase cargo da manutención e aloxamento dos oficiais se fose necesario polo tipo de 
xornada a desenvolver.  
 

 
Proba Escolar. 

- Oficial*   30,60€ 
- Xuíz Árbitro/DT 47,12€ 

 
Desprazamento-  0,19 €/Km  para desprazamentos dependendo da distancia a partir de 25 Km de distancia dende o lugar de 
residencia.  O obxectivo é sufragar os gastos do desprazamento  realizado, polo que  sempre seguindo as recomendacións do 
Colexio de xuíces e oficiais de compartir coche varios oficiais e aboando neste caso o desprazamento do vehículo .   
 
*O número de oficiais debe determinalo o Delegado Técnico en función das características da proba cumprindo os mínimos 
establecidos.(ClasificatoriasMínimo de 3 oficiais.  Finais Mínimo de 5 oficiais) 
 
•Dereitos do Colexio de Xuíces  60,00€ 
 
•Supervisión de Circuítos   

 -Proba adultos   Actuación  63,75 
    Quilometraxe  0,19€/km. (Fegatri) 
 
          -Proba escolar   Actuación  30,60 
    Quilometraxe  0,19€/km. (Fegatri) 
 


