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CIRCULAR  6/2011 
- A todas as Delegacións (*) 

                                                   - Aos clubes e adestradores 
(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación 

 
   

  CRITERIUM GALEGO DE SALTOS DE INVERNO 

Ourense, 12 de febreiro do 2011 

  
Art.1) A Federación Galega de Atletismo a traves da Delegación de Ourense organizará o vindeiro 
día 12 de febreiro no Módulo Cuberto do Pavillón dos Remedios de Ourense o Criterium Galego 
de Saltos de Inverno.   
 
Art.2) Poderán intervir os seguintes atletas: 

• Seis primeiros do ranking absoluto da tempada 2010/11 
• Tres primeiros do ranking promesa da tempada 2010/11 
• Tres primeiros do ranking Junior da tempada 2010/11 
• Dous primeiros do ranking xuvenil da tempada 2010/11 
• Dous primeiros do ranking cadete da tempada 2010/11 

 
No caso de que non confirmen estes atletas poderán participar outros deportistas que sen haber 
reunido ditas condicións, soliciten á organización o seu desexo da súa participación. As vacantes 
ocuparánse seguindo a marca da tempada anterior de cada atleta. 
Unha vez autorizado o/a atleta a participar no Criterium o/a mesmo terá dereito ás mesmas 
condicións que o resto de competidores, poidendo pasar a mellora así como optar ao premio 
outorgado. 
 
Art.3) Todolos atletas deben remitir a súa inscrición a través do sistema on line antes do 8 de febrero  
na web www.atletismogalego.org .   
 
Art.4)  Cadencias da altura dos listóns:  
Altura Femenina  1,35 1,41 1,47 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 3/3 
Altura Masculina  1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1.92 3/3 
Pértega Masculina  2.70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,00 4,10 5/5 
Pértega Femenina  1,80 2,10 2,40 2,50 2,60 2,70 2,75 2,80 2,85 5/5 
 
Art.5) Os atletas deberán empregar o dorsal otorgado pola organización de forma totalmente visible.  
O incumprimento desta norma poderá ser motivo de descalificación. 
 
Art.6) O horario do criterium  será o seguinte: 
 
Xornada de mañan  
10:45 salto con pértega masculino 
11:00 salto de lonxitude feminino 
12:15 salto de lonxitude masculino 
12:30 salto con pértega feminino 
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Xornada  de tarde  
17:00 salto de altura masculino 
17:00 triplo salto femenino 
18:30 salto de altura feminino 
18:30 triplo salto masculino 
 

 

 

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 25 de xaneiro de 2011 


