SOLICITUDE COMPETICIÓNS F.G.M. TEMPADA 2020
NOME E APELIDOS:
D.N.I.:
REPRESENTANTE DO CLUBE:
CONTACTO (Email e tlf) :

SOLICITA
DATA:
DATA ALTERNATIVA:
MODALIDADE:
NOME DA PROBA:
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
PUNTUABILIDADE: CTO. GALEGO

SOCIAL

CARGOS OFICIAIS:
DIRECTOR DA PETICIÓN:

E COMPROMETESE A:
1.

Cumprir co Regulamento Deportivo da F.G.M. e solicitar os permisos que correspondan (Concello, Comunidade de Montes, propietario terreos,
Consellería Medio Ambiente, Consellería Medio Rural, etc.)
2. Enviar cun mes de antelación, como mínimo, a F.G.M. o Regulamento Particular, debidamente cumprimentado, asinado e selado, acompañado
dos permisos correspondentes (Concello, Comunidades de Montes, propietarios do circuíto, etc).
3. Xunto coa solicitude enviar plano a escala ou esbozo do circuíto onde se pretende realizar a proba indicando as dimensións (pista, parque de
corredores, instalacións complementarias, situación dos comisarios de sinalización, etc.) cando se trate de probas en Circuíto (Motocross,
Supercross, Velocidade Scooter), e no caso das competicións que non se celebren en circuíto (Enduro, Trial) enviar mapa ou plano do percorrido
coas indicacións que correspondan.
4. Aceptalo cargo que, por reserva de data da proba, enviará a F.G.M., e remitir xunto co Regulamento Particular talón ou resgardo de transferencia
bancaria polo importe da reserva e os seguros.
5. Achegar a fianza económica de MIL DOUSCENTOS DOUS euros como garantía para a proba do Cto. Galego. A garantía pode ser un depósito
da cantidade na conta ou a cargo do saldo favorable coa F.G.M., talón, pagaré, letra, aval bancario. A fianza será devolta pola F.G.M. ó club
organizador unha vez celebrada a proba (acordo Asemblea 23-01-99)
6. Enxerir en toda documentación impresa referente a competición (carteis, avances, programas, listas de inscritos, entradas, etc.) os anagramas do
DEPORTE GALEGO, da SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE, da F.G.M., e de calquera outro organismo ou patrocinador oficial que
dispoña a F.G.M.
7. Dispoñer dos Cargos Oficiais necesarios para a organización da competición, e no caso contrario, acepta-los Cargos Oficiais que envíe a F.G.M.
facéndose cargo o clube organizador dos gastos de desprazamento e dietas que aplique a Federación.
8. Os clubes que organicen competicións de Ctos. de España ou Internacionais que perciban subvencións a través da F.G.M. deberán enxerir en
toda a documentación impresa referente a competición (carteis, avances, programas, listas inscritos, entradas, etc.) os anagramas do Deporte
Galego, da Secretaria Xeral para o Deporte, da F.G.M. e de calquera outro organismo ou patrocinador oficial que dispoña a F.G,M.. E deberán
obrigatoriamente organizar antes, unha proba do Cto. Galego da mesma especialidade, como mínimo.
9. Os clubes que organicen competicións dos Ctos. Galegos e de Ctos. de España ou Internacionais que perciban subvencións a través de F.G.M.,
deberán cumprir co protocolo marcado pola F.G.M.
10. O club organizador asume toda responsabilidade que como consecuencia da organización da competición poidan producirse, eximindo a F.G.M.
de calquera responsabilidade civil, accidentes de corredores ou por danos materiais. Sendo o club o único responsable da organización e
desenrolo da proba de acordo co Regulamento Deportivo da F.G.M. e o do Campionato.
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Selo Moto Clube

