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CIRCULAR 35-2015 
- A todas as Delegacións (*) 

- A todolos asambleistas 

- A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada 

(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación 

 

CONFIRMACIÓN PARTICIPACIÓN NO II CAMPIONATO DE 
ESPAÑA INFANTIL POR EQUIPOS 

 
Con vistas a confirmación da participación de equipos galegos no II Campionato de 
España Infantil por equipos a celebrarse os vindeiros 20 e 21 de Xuño en Valladolid 
solicitase a tódolos equipos participantes que manifesten o seu interés enviando un 
mail a  direcciontecnica@fgatletismo.com. Os equipos participantes designaránse por 
estadillo de marcas da tempada 2014/1015 dos atletas con licenza por ese club na 
tempada actual (no estadillo puntuarase as mesmas probas cas do Campeonato agás 
no caso da marcha que se puntuará o 3000 marcha é o relevo que se puntuará o 4x80). 
O sistema de puntuación obterase aplicando a Táboa da I.A.A.F. segundo a seguinte 
normativa que será a que se aplicará no II Campionato de España Infantil por equipos 
(ver regulamento 2014 /2015da RFEA): 

 
- Cada equipo estará formado por 9 atletas 
- Sete de eses atletas deberán realizar duas probas (unha carreira e un 

concurso). O 8º e o 9º farán unha proba (non a mesma) e o relevo xunto con 3 
dos anteriores. 

- Cada proba individual será realizada por dous atletas de cada equipo 
 
 As probas a puntuar son as  seguintes: 
 

Carreiras: 80m, 1000m, 80mv e 3000m marcha 
Saltos: Altura e lonxitude 
Lanzamentos: Peso e xavalina 
Relevos:  4x 80m 
 
 

O estadillo deberá ser enviado á  F.G.A. como data límite o día 25 de Maio de 2015. Os 
rexistros deberán ser conqueridos en probas oficiais e estar homologados. 
 

 

  
 

Victor Arufe Giraldez 

Secretario Xeral da  FGA 
(Asdo. no Orixinal) 

A Coruña, a  29 de abril  2015 
 


