SECRETARÍA XERAL

ALUGUER MATERIAL TÉCNICO PARA O CONTROL DAS COMPETICIÓNS
TEMPADA 2021/2022
A F.G.D.I. pon a dispor de tódolos clubs organizadores de competicións de esquí
alpino e snowboard o material especificado có obxecto de obter unha mellora no
control das competicións celebradas en Galicia.
1. MATERIAL DISPONIBLE
▪ PORTILLÓN DE SAÍDA
Facilita o inicio da cronometraxe á saída dun corredor
▪ CÉLULAS DE CHEGADA
Detecta a chegada do corredor á meta e cerra a cronometraxe
▪ CÁLCULO DE TEMPOS
Calcula o tempo invertido polo corredor
▪ CABINA DE SAÍDA E DE META
Facilita aislamento térmico na saída e na meta
▪ DORSAIS
Dorsais de camiseta elásticos numerados
▪ PAUS DE COMPETICIÓN
Paus flexibles de competición (vermellos e azules)
▪ POSTES E REDES DE BALIZAXE
Evitan o acceso á zona de competición e posibles accidentes
▪ SISTEMA DE COMUNICACIÓNS
Emisoras portátiles de comunicacións
2. TARIFA DE ALUGUER
O organizador terá que ingresar un aval de 150 Euros na conta de
Federación para facerse cargo dos posibles extravíos de material. Este aval será
devolto a semana seguinte á competición, descontando o custe segundo o
seguinte criterio:
▪ PORTILLÓN + CÉLULAS + CÁLCULO DE TEMPO
100 € por día de competición
▪ DORSAIS
30€ por dorsal extraviado
▪ PAUS DE COMPETICIÓN
30€ por pau extraviado
▪ CABINAS DE SAÍDA E META
50€ por día de competición
▪ POSTES E REDES DE BALIZAXE
50€ por día de competición
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3. GASTOS DE TRANSPORTE
Equipos de cronometraxe e persoal técnico necesario para o seu
funcionamento: 0,19 €/km.
4. PERSOAL TÉCNICO
Cronometraxe e cálculo de tempos: 2 persoas
Montaxe da carreira: 1 persoa
Director de carreira: 1 persoa
5. DIETAS
O solicitante deberá abonar por persoa as seguintes dietas:
▪
▪

Por día de competición: 50 €
Por día extra de competición: 50 €

6. ALOXAMENTO
O solicitante farase cargo da estancia en réxime de pensión completa do
persoal técnico desprazado. A estancia será durante un período de 2 noites
(para unha competición de dous días) e de 1 noite para competicións de un só
día.
7. CONDICIÓNS XERAIS
A solicitude para a utilización do material dispoñible será remitido a esta
FGDI, como mínimo 20 días antes da competición.
O pago dos importes dos servizos prestados será abonado
preferiblemente antes de celebrar a competición, e en calquera caso, non máis
tarde do día no que se celebre a mesma.
Para poder solicitar este material é imprescindible que tódolos
participantes da competición estean federados por algunha Federación
Territorial.
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