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COMPOSICIÓN DE XURADOS E DEREITOS DE ARBITRAXE.

Tempada 2012 - 2013. Circular 12-03.

COMPETICIÓNS DE NATACIÓN.

Composición equipos arbitrais 

Competicións de ámbito rexional Competicións de ámbito local ou zonal 

Xuíz Árbitro Xuíz Árbitro

Xuíz de Saídas Xuíz de Saídas

Xuíces de nado  (4) Xuíces de nado  (2)

Secretaría  (1) Secretaría  (1)

Axudante do xuíz de saídas (1) Axudante do xuíz de saídas (1) 

Xefe de cronometradores/cronometrador volante (2) Xefe de cronometradores/cronometrador volante (2)

Xuíces de viraxes en cabeceira (4) – So para competicións en 10 
pistas

Xuíces  de  viraxes  en  cabeceira  (4)  –  So  para  competicións  en  10 
pistas

Axudantes de secretaría (1) – So Copa clubes Cronometradores (1 por pista)

Cronometradores (1 por pista)

Dereitos de arbitraxe

Competicións de ámbito rexional 20 euros

Competicións locais e zonais 15 euros

Os dereitos de arbitraxe serán por sesión ata unha duración máxima de 2 horas e media. A partir de dita duración aboaranse 5 euros 
por cada media hora ou fracción adicional.

COMPETICIÓNS DE NATACIÓN. MÁSTER

Composición equipos arbitrais

Competicións de ámbito rexional Competicións de ámbito local ou zonal (l iga)

Xuíz Árbitro Xuíz Árbitro

Xuíz de Saídas Xuíz de Saídas

Xuíces de nado  (4) Xuíces de nado  (2)

Secretaría  (1) Secretaría  (1)

Axudante do xuíz de saídas (2) Axudante do xuíz de saídas (2)

Xefe de cronometradores/cronometrador volante (2) Xefe de cronometradores/cronometrador volante (2)

Xuíces de viraxes en cabeceira (4) –  So para competicións en 10 
pistas

Xuíces de viraxes en cabeceira (4) –  So para competicións en 10 
pistas

Cronometradores (1 por pista) Cronometradores (1 por pista)

Dereitos de arbitraxe 20 euros

Os dereitos de arbitraxe serán por sesión ata unha duración máxima de 2 horas e media. A partir de dita duración aboaranse 5 euros 
por cada media hora ou fracción adicional.
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COMPETICIÓNS DE WÁTER-POLO.

Árbitros

Categoría Cadete ou superior Categoría Infantil ou inferior

2 Árbitros 1 Árbitro

Auxil iares de mesa

Categoría Cadete ou superior Categoría Infantil ou inferior

3 Auxil iares 2 Auxil iares

Para os campionatos galegos contarase ademais cun avaliador arbitral que poderá facer ademais as funcións de 
delegado federativo do campionato

Dereitos de arbitraxe

Categoría absoluta 30 euros

Categorías infantil,  cadete e xuvenil 20 euros

Categoría alevín 15 euros

Auxil iares de mesa categorías infantil ou superior 12 euros

Auxil iares de mesa categoría alevín 10 euros

Avaliadores arbitrais (por sesión) 20 euros

A redución da duración establecida nos sistemas de competición implicará a redución proporcional dos dereitos de arbitraxe 
correspondentes

COMPETICIÓNS DE NATACIÓN SINCRONIZADA.

Composición de equipos arbitrais (xurado principal)

Competicións de Nivel Competicións de Base/Promoción
Controis de nivel 

Xuíz Árbitro Xuíz Árbitro

Axudante de xuíz árbitro Axudante de xuíz árbitro

Xuíces puntuadores 6 ou 7 (por panel) Xuíces puntuadores 3 ou 5 (por panel) –  En controis de nivel 1 xuíz 
nacional

Xefe de secretaría (1 por panel) Xefe de secretaría (1 por panel)

Auxil iares de secretaría (1 por panel) Auxil iares de secretaría (1 por panel)

Para os trofeos organizados polos clubes o CGA convocará 1 Xuíz  árbitro, 3 Xuíces  puntuadores e 1 Xefe de 
secretaría.

Dereitos de arbitraxe

Dereitos de arbitraxe 20 euros

Os dereitos de arbitraxe serán por sesión ata unha duración máxima de 2 horas e media. A partir de dita duración aboaranse 5 euros 
por cada media hora ou fracción adicional.

A Coruña, 28 de setembro de 2012

Secretaría Xeral FEGAN
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