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 CIRCULAR  66/2008  (modificada a 21/10/2008) sinálanse en vermello os cambios  
- A todas as Delegacións (*) 

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

 

CRITERIUM GALEGO DE LANZAMENTOS DE OUTONO  

25  de Outubro do 2008 
 

Art.1) A Federación Galega de Atletismo a traves da Delegación de Ourense organizará o vindeiro 
sábado día 25 de outubro no estadio Municipal de Cabalagueiros no Barco de Valdeorras o 
Criterium Galego de lanzamentos de outono. 
  
Art. 2)  Poderán participar os 10 primeiros atletas do ranking absoluto mais os 3 primeiros junior, 
os 3 primeiros xuveniles e os 3 primeiros cadetes. 
A FGA reservarse o poder permitir a participación de atletas doutras comunidades 
 
Art.3) As inscricións faranse por correo electrónico (gestion@fgatletismo.com) ata o 
mércores día 22 de Outubro ás 20.00 h , debendo confirmar-se a mesma ata unha hora 
antes da prova na secretaría. 
 
Art.4) Os pesos dos artefactos serán os oficiais de cada categoria.   
 
Art.5).  Os tres primeros atletas clasificados, independentemente da categoría, recibirán 
unha medalla conmemorativa do criterium, sendo de obrigado cumprimento acudir ó 
protocolo de premiacións. No caso contrario, non se fará entrega das medallas. 
 
Art.6)  Os atletas deberán empregar o dorsal otorgado pola organización de forma 
totalmente visible.  O incumprimento desta norma poderá ser motivo de descalificación. 
 
Art.7) O horario do Campionato  é o seguinte   

HORARIO 
Lanzamento de martelo 15:30 horas Homes e mulleres 

Triple salto 16:00 horas Mulleres 

Lanzamento de xavalina  Homes e mulleres 

Lanzamento de peso 
17:00 horas 

Homes e mulleres 

Lanzamento de disco  18:30 horas Homes e mulleres 

Salto lonxitude 18:30 horas Mulleres 

 
       

 

Art.8)  Todo o non disposto no presente Regulamento resolveráse dacordo cas normas da 
I.A.A.F. 
   
    
 

A Coruña, 5 de Setembro de 2008 
Victor Arufe Giráldez 

Secretario Xeral 
   


