
INSCRICIÓNS AOS CAMPIONATOS GALEGOS 2018 

 

OPCIÓN A: INDIVIDUAL 

 

Na páxina principal do XEFEGA, na sección: Inscricións Campionatos Galegos 

- Seleccionamos a categoría do Campionato (Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-16, Absoluto, Feminino ou 

Veterán). 

- Seleccionamos o club onde estemos federados na actual tempada (2018). 

- Na opción “Seleccione xogador”, aparecerán os xogadores en orde alfabetico por apelidos. 

Seleccionamos, e detallamos “Becado” e “Non becado”. Os xogadores becados son os campións e 1ª 

clasificadas dos Campionatos Galegos 2017, e os primeiros clasificados dos Campionatos Provinciais 

2018, de cada unha das categorías convocadas. 

- Seleccionamos “Enviar”. 

- Unha vez realizado o ingreso correspondente á inscrición, na opción “Inscritos” – Seleccionamos a 

categoría e aparacerán os xogadores inscritos ata o momento en estado “Provisional”. Unha vez que a 

FEGAXA reciba o ingreso correspondiente pasará a estado “Confirmado” e xa estará inscrito 

correctamente ao Campionato Galego. 

 

 

 

 

 



INSCRICIÓNS AOS CAMPIONATOS GALEGOS 2018 

 

OPCIÓN B: A TRAVÉS DO CLUB. 

- Entramos no Programa XEFEGA co usuario e contrasinal do club. 

- Na opción “Torneos” – Inscripción Torneos: 

 

- Seleccionamos a categoría do Campionato (Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-16, Absoluto, Feminino ou 

Veterán). 

- Na opción “Seleccione xogador”, aparecerán os xogadores en orde alfabetico por apelidos que poden 

inscribirse nesa categoría. Seleccionamos, e detallamos “Becado” e “Non becado”. Os xogadores becados 

son os campións e 1ª clasificadas dos Campionatos Galegos 2017, e os primeiros clasificados dos 

Campionatos Provinciais 2018, de cada unha das categorías convocadas. 

- Seleccionamos “Enviar”. 

- Na opción “Listar Inscritos” aparecerán os xogadores inscritos nas categorías correspondentes. 

- Existe una opción “Presuposto” que informa do coste da inscrición dos mesmos. 

- Unha vez realizado o ingreso correspondente á inscrición, na páxina principal do XEFEGA opción 

“Inscritos” – Seleccionamos a categoría e aparacerán os xogadores inscritos ata o momento en estado 

“Provisional”. Unha vez que a FEGAXA reciba o ingreso correspondiente pasará a estado “Confirmado” e 

xa estará inscrito correctamente ao Campionato Galego. 

 


