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CIRCULAR 49/2017 
ANEXO CIRCULAR  86/2016: CRITERIOS SELECCIÓN     

- A todas as Delegacións (*) 

- Aos clubes, adestradores e atletas. 

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

 
Devido ó cambio de responsable nos sectores de mediofondo e fondo 
actualízanse os criterios para os campionatos de España de Federacións 
Autonómicas cadete e absoluta en pista 

 
SECTOR MEDIOFONDO E FONDO (Responsable José Manuel Peña 
Rodríguez)  
 

CAMPIONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONS CADETE  
1- Posto no Campionato Galego da respectiva categoría, débese competir na 

proba na que se dexese participar no dito Campionat o. 
2- Marca actualizada en función da proximidade da competición. 
3- Os resultados das confrontacións entre atletas de similares marcas. 
4- No caso de que un atleta figure como primeira opción en dúas ou máis 

probas inscribirase na proba que mais beneficie os intereses da selección 
galega segundo o criterio da Dirección técnica, se ben consultarase a 
opinión do atleta e adestrador. 

 
 
CAMPIONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES ABSOLUTO  
1- Marca actualizada en función da proximidade da competición. 
2- Os resultados das confrontacións entre atletas de similares marcas, téndose 

en conta tanto os resultados finais coma a forma de conseguilos. 
3- Regularidade competitiva e a resposta do atleta ante competicións 

relevantes. 
4- A categoría deportiva e experiencia do atleta. 
5- Proxeccion atlética. 
6- No caso de que un atleta figure como primeira opción en dúas ou máis 

probas inscribirase na proba que mais beneficie os intereses da selección 
galega segundo o criterio da Dirección técnica, se ben consultarase a 
opinión do atleta e adestrador. 

 
Dolores Rojas Suárez 

Secretaria Xeral da  FGA 
(Asdo. no Orixinal) 

A Coruña, a  4 de maio de 2017 


