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CIRCULAR  31/2013  
- 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 LANZAMENTOS DE PRIMAVERA 

Vigo, 6 de Abril do 2013 

Art.1) A Federación Galega de Atletismo a traves da Delegación de Vigo organizará o vindeiro día 6 de 

abril nas pistas de atletismo de Balaidos o  Criterium Galego  de lanzamentos de Primaveira.   

 

Art.2) Poderán intervir os seguintes atletas: 

- Categoria absoluta: Oito primeiros clasificados no ranking galego (2012 e 2013). 

- Categoria junior: Tres  primeiros clasificados no ranking galego (2012 e 2013). 

- Categoria cadete e xuvenil: Dous primeiros clasificados no ranking galego (2012 e 2013).    

 

Dado o carácter aberto desta competición poderá participar calquer atleta doutra comunidade autónoma, 

sempre e cando sexa autorizado polo responsable do sector de lanzamentos. Esta autorización outorgarase 

cando o atleta acredite algunha das marcas mínimas reflexadas na seguinte táboa:  
    
          Modalidade                    Mulleres                  Homes 

          

          Martelo                                50 m                      60 m 

          Peso                                    14 m                       16 m 

          Disco                                  45 m                       50 m 

          Xavalina                             50 m                       65 m 

 

Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA 
(https://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 20:00 horas do martes 2 de abril do 2013. 
 

Art.4) Os pesos dos artefactos serán os oficiais de cada categoria.   

 

Art.5) Os atletas deberán empregar o dorsal otorgado pola organización de forma totalmente visible, no peito.  O 

incumprimento desta norma poderá ser motivo de descalificación. . Será responsabilidade dos atletas levar 

consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará imperdibles.   

 

Art.6) Horario (provisional) 

 
10:30 Martelo Mulleres e 

cadete/xuvenil homes 

11:30 Martelo homes 

13:00 Disco mulleres e cadete/xuvenil 

homes 

16:00 Disco homes 

17:30 Xavalina mulleres e peso homes 

18:30 Xavalina homes e peso mulleres 
 

Art.7) 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 marzo  de 2013 


