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CIRCULAR 14-2014    
- 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 

 

CLASIFICACIÓN CLUBES CAMPIONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A 
TRAVÉS POR CLUBES 

 
Todos os clubes que desexen participar no Campionato de España de campo a través por clubes deben 

remitir un email a secretariogeneralfga@gmail.com antes do vindeiro luns día 17 de febreiro ás 15:00 horas. 

Asemade os clubes que non desexen participar e que estén clasificados deberán notificar a súa renuncia para 

poder deixar a praza libre. 

 

 

A Federación Galega de Atletismo fará a inscrición nese mesmo día dos clubes interesados. Na seguinte 

táboa amósanse o número de clubes que se clasifican do Campionato Galego de Clubes de campo a través. 

 

Os clubes que non se clasifiquen e que desexen acudir ao citado campionato podem enviar a súa 

confirmación e desexo de acudir, pois no caso de haber baixas, serán repescados automáticamente.  

 

A RFEA  publicará o listado de clubes admitidos o 19 de febreiro. Todos os clubes que fosen admitidos póla 

RFEA e que despois non participen terán unha sanción econômica de 300 euros. Salvo que notifique a súa 

renuncia antes do dia 21 de febreiro no email calendario@rfea.es . 

Mais información sobre normativa RFEA (aqui) 

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2014/09_clubes_ct.pdf  

 
 

 
 

Victor Arufe Giraldez 
Secretario Xeral da FGA 

(Asdo. no Orixinal) 
A Coruña 

 
A Coruña, a 5 de febreiro de 2014 

 

 
CLUBES QUE CLASIFICAN PARA O CAMPIONATO DE ESPAÑA D E CAMPO A TRAVÉS 

 
LONGO CORTO PROMESA JUNIOR XUVENIL CADETE 

HOMES MULLER HOMES MULLER HOMES MULLER HOMES MULLER  HOMES MULLER HOMES MULLER 
1 1 3 2 4 Todos  3 2 3 3 4 2 


