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CIRCULAR  15/2010  
- 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 

 

CRITERIUM GALEGO DE PROBAS COMBINADAS CATEGORÍAS 
INFERIORES 

Pazo de Deportes de Riazor,  A Coruña 7 de febreiro do 2010 
 
 
Art.1)  A Delegación da F.G.A na Coruña organizará o Criterium Galego de Probas 
Combinadas categorías menores de inverno  que terá lugar no Pazo de Deportes de Riazor na 
Coruña o vindeiro domingo día 7 de Febreiro  do 2010. 
  
 
Art.2)  Poderán participar os atletas das categorías federadas benxamíns (2001/02), alevin 
(1999/2000) e infantil (1997/1998)que se atopen en calquera das seguintes condicións:  
  

1. Atletas que ficharan ao longo da tempada actual (2009/10) por algún club pertencente a 
Comunidade Galega  

2. Atletas con ficha pola F.G.A., aunque pertenzan a Clubes de outras  CCAA. 
3. Atletas nacionais convidados expresamente pola Federación Galega de Atletismo, que 

non reúnan ningunha das anteriores condicións.    
 
  
Art.3)  As inscricións realizaranse a través da plataforma online  ata o mércores día 3  de febreiro ás 
17:00 horas.  
 
Art.4) . Os atletas deberán confirmar a súa participación ata 30 minutos antes do comezo da proba, 
según o horario indicado. Unha vez concluído este prazo, non se admitirá a participación do atleta.   
 
Art.5) . Entregaranse medallas aos tres primeiros atletas de cada categoría: Infantil, Alevín e 
Benxamín sendo obrigatorio o cumprimento de acudir ao protocolo de premios ao podio. No caso 
contrario, non se entregará a medalla . 
 
Art.6)  Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma totalmente visible, en 
toda a súa superficie. O incumprimento de esta norma será motivo da descalificación.   
 
Art.7)  Todo o non disposto no presente regulamento resolverase dea cordo as normas da I.A.A.F.   
 
Art.8)  O número máximo de atletas admitidos a participar será de 20 por categoría. No caso de 
superar ese número se seleccionará según os seus mellores rexistros realizados na tempada anterior. 
Todolos participantes disporán de 3 intentos. 
 
 
Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan independentes, corresponderá 
ao seu club. Aplicaránse as seguintes penalizacións polo incumpr imento da normativa de 
inscricións : 
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- Se o atleta, previamente inscrito non participa finalmente no Campionato a sanción será de 3 
euros por atleta inscrito, salvo causa xustificada e comunicada por escrito á FGA  con 
antelación mínima de 24 horas. No caso de lesión deberá acreditarse o xustificante facultativo. 

- Non acreditar a veracidade nas inscricións enviadas á FGA (6 euros por atleta con datos 
falsos) 

- Non realizar a inscrición no prazo estipulado deberá aboar 3 euros.  
 
 
Art.10) Horario competición   

HORARIO 
XORNADA DE MAÑÁ 

HOMES HORA MULLERES 
 10.30 60 m.vallas – Tetrathlón – Infantil 
60 m.lisos – Tetrathlon – Infantil 10.40  
 10.50 60 m.lisos – Triatlón – Alevín 
60 m.lisos – Triatlón – Alevín 11.00  
 11.10 50 m.lisos – Triatlón – Benxamín 
50 m.lisos – Triatlón – Benxamín 11.20  
Lonxitude – Tetrathlon – Infantil 11.40 Lonxitude – Tetrathlon – Infantil 
Peso – Triatlón – Benxamín 2Kg.  Peso – Triatlón – Benxamín 2Kg. 
Lonxitude – Triatlón – Alevín 12.20 Lonxitude – Triatlón – Alevín 
Peso – Tetrathlón – Infantil 3Kg.  Peso – Tetrathlón – Infantil 3Kg. 
Lonxitude – Triatlón – Benxamín 13.00 Lonxitude – Triatlón – Benxamín 
Peso – Triatlón – Alevín 2Kg.  Peso – Triatlón – Alevín 2Kg. 
60 m.vallas – Tetrathlón – Infantil 13.40  
 13.50 60 m.lisos – Tetrathlón – Infantil 

ENTREGA DE PREMIOS 14.00 ENTREGA DE PREMIOS 
 
 
                
Art.11)  Todo o non disposto no presente Regulamento resolveráse dacordo cas normas da 
I.A.A.F. 

 
 

 

Victor Arufe Giraldez 
Secretario Xeral da  FGA 

(Asdo. no Orixinal) 
 

A Coruña, a 27 de xaneiro de 2010 
 

  


