
DEREITOS DE INSCRICIÓNS CTOS. GALEGOS 2023

MX/SX/QX PRAZO FORA P.

MX1-SX1-Q1 50 € 60 €
MX2-SX2-Q2 50 € 60 €
MX85-SX85 35 € 45 €
MXSX65 MXSX50 35 € 45 €
MX+36-SX+36 50 € 60 €
MX-AFECCIONADOS 50 € 60 €

EN/CX PRAZO FORA P.

1D – 63€ 73 €

2D – 126€ 136 €

INFANTIL 33 € 43 €

TR PRAZO FORA P.

TR1 35 € 45 €
TR2 35 € 45 €
TR3 35 € 45 €
TR4 35 € 45 €
TR5 35 € 45 €
INFANTIL 27 € 37 €

VEL PRAZO FORA P.

EXTREME
SUPERSPORT
MINIMOTARD 51 € 61 €
CLASICAS 51 € 61 €
SCOO CLASICO 51 € 61 €
MINIVELOCIDADE 31 € 41 €
MINIMOTOS INF. 25 € 25 €

1. En prazo: ata as 23:59 horas do mercores anterior (ou 3 días se non é fin de semana).

Mesmas categorías co 
CEE

*as que cobre o 
organizador/circuito

As inscricións e o pago dos dereitos correspondentes deberán efectuarse a través da zona privada de federado na web da FGM 
www.fgmoto.org. No CGV poderán facelo directamente co organizador nas mesmas condicións.

2. Fora de prazo: ata as 11:00 horas do venres anterior ao día da proba. Estas  inscricións terán un recargo. A inscrición no 
circuito o día da proba leva dereitos dobres. Os dereitos dobres cobrados no día da proba considereanse unha penalización. A 
FGM facturará aos clubes organizadores os dereitos dobres cobrados no día.

No caso de non poder asistir a unha competición deberá ser comunicado na FGM ata o venres ás 13.00 h. anterior ao día da 
celebración da competición. Para ter dereito a devolución dos dereitos, deberá facerse vía correo electrónico a 
inscricions@fgmoto.org.

O importe das inscricións leva incluído o importe dun euro de compensación polo gasto derivado da xestión telemática das 
inscricións e o seu pago.

Nas competicións cronometradas con transponders da FGM, o importe da inscrición leva incluída a compensación económica 
de tres euros destinada a creación dun fondo para reposición e renovación de transponders.
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