Federación Galega de Atletismo
Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. – 15008 – A CORUÑA
Teléfono: 981291683
Correo: secretariogeneralfga@gmail.com

Páxina Web: http://www.atletismogalego.org e http://www.carreirasgalegas.com

CIRCULAR 67/2015
- A todas as Delegacións (*)
- A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada
(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación

I CIRCUITO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS
ARTIGO 1º.- CALENDARIO DE PROBAS
O I Circuíto Galego de Campo a través, desenvolverase durante a tempada
2015- 2016 e estará integrado por 4 probas de campo a través.
No seguinte cadro indícanse as datas, lugares e denominación.

Proba
XXXVII Memorial Belarmino Alonso
de Campo a Través
Campionato de Galicia Cross Corto
Campionato de Galicia Absoluto e
Individual de Campo a través
Cross dos Menhires

Data prevista

Concello

29/11/2015

Vigo

31/01/1016

Friol
Pendente de
asignar

14/02/2016
Pendente de
asignar

A Coruña

*Suxeito á incorporación de novas probas de campo a través
ARTIGO 2º.- CONTROL TÉCNICO DO CIRCUITO
O I Circuíto Galego de Campo a través, estará controlado técnicamente pola
Federación Galega de Atletismo.
ARTIGO 3º.- CATEGORÍAS DOS PARTICIPANTES
O I Circuíto Galego de Campo a Través terá soamente en conta unha
clasificación absoluta.
ARTIGO 4º.- PRAZOS DE INSCRIPCIÓNS E PARTICIPANTES
O prazo de inscrición para tomar parte no I Circuíto Galego de Campo a
través abrirase o luns día 23 de novembro e rematará o 23 de decembro.
As inscricións en cada unha das carreiras populares pódense efectuarse a
través do sistema online na web da RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/).
Os participantes deberán formalizar tamén a súa inscrición en cada unha
das probas.
ARTIGO 5º.- MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓNS
A descalificación dun atleta nunha proba levará aparellada a perda de todos
aqueles puntos e premios obtidos polo atleta infractor na proba de que se
trate, non se tendo en conta para os efectos de puntuación do seu equipo.
Poderán ser motivos de descalificación, entre outros, os seguintes:
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• Non levar o dorsal perfectamente colocado en toda a súa extensión
por diante ata a súa entrada na Meta.
• Non pasar polos controis de carreira establecidos.
• Non realizar o percorrido de carreira completo.
• Non atender as indicacións dos membros da Organización ou xuíces.
• Entrar fóra da hora prevista pola organización como tempo máximo
de duración da proba.
• Aquela conducta que sexa estimada como antideportiva, sempre que
non sexa motivo de expulsión do Circuíto.
• Todas aquelas contempladas no regulamento R.I.A.
.
ARTIGO 6º.- EXPULSIÓN DO CIRCUITO
• Participar cun dorsal que corresponde a outro corredor
• Participar con máis de un chip.
• Suplantar a identidade doutro corredor
• Pretender participar na carreira popular sen terse inscrito
previamente.
• Calquera outras de análoga natureza, que a xuízo da Organización da
carreira poida ser considerada como conducta antideportiva
merecedora de sanción disciplinaria.
• Ser reincidente nalgunha infracción de descalificación de carreira.
• Realizar a inscrición alterando os datos de forma intencionada.
• Manter unha actitude groseira, violenta, ou que en xeral atente na
contra do espírito deportivo.
Os atletas expulsados non poderán tomar parte nas probas posteriores
ARTIGO 7º.- NORMATIVA DE CLASIFICACIÓNS E PREMIOS

A. Premios do I Circuíto Galego de Campo a través. Outorgarase un
trofeo os tres primeiros atletas clasificados absolutos, na categoría
masculina e femenina.
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL: Para poder optar ós premios da
Clasificación Xeral, no I Circuíto Galego de Campo a través, os atletas
deberán ter participado como mínimo en tres probas no caso de ser 4
as integrantes do circuito ou en 4 probas no caso de ser 5-6 probas
as finais contempladas no circuito.
Esta clasificación estará determinada pola posición acadada en cada
carreira. Puntuarán en cada proba os/as 20 primeiros/as, otorgando
20 puntos ao 1º; 19 puntos ao 2º……. E así sucesivamente ata o 20º
que sumará 1 punto. Ó final do I Circuíto Galego de Campo a Través
sumarase a puntuación de cada un dos participantes acadada en cada
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unha das probas que participou para establecer a Clasificación Xeral
do I Circuíto Galego de Campo a través.
A puntuación será asignada automáticamente, independentemente de
que houbese atletas que non están participando no circuito, polo que
non se correrá a puntuación nin se suprimirá a ningún atleta para
facer a puntuación.

Se nas diversas Clasificacións do I Circuíto Galego de Campo a través dous
ou máis atletas estiveran empatados a puntos, a orde de clasificación entre
eles determinarase polo maior número de primeiros postos comparados
entre ambos nas diferentes carreiras disputadas, proclamándose vencedor
aquel que obtivera mellores postos.

ARTIGO 8.- CLAUSURA.
Fixarase un día para a celebración da entrega de premios e clausura do
Circuíto no que se entregarán os premios individuais do I Circuíto Galego de
Campo a través.
ARTIGO 9.- CLÁUSULAS ADICIONAIS.
Primeira: A organización resérvase a potestade de cambiar os percorridos
definidos, probas convocadas ou modificar o regulamento, circunstancias
que serán comunicadas ós participantes co tempo suficiente.
Segunda: A organización de cada proba, así coma os premios e agasallos
que cada organizador considere axeitado contemplar na súa proba, son
independentes da organización deste Circuíto, e serán proporcionados polos
Concellos ou entidades organizadoras.
Terceira: Ningún atleta federado poderá competir con outro Club que non
sexa o que figure na súa licenza correspondente. No caso de que se
producise esta situación, o atleta será descualificado automaticamente. Por
outra banda, os atletas que sexan sancionados por dóping, tampouco
poderán optar ós premios en metálico (no caso de houber) nin a
clasificacións en ningunha das probas que compoñen o Circuíto, nin á
clasificación final do Circuíto. Do mesmo modo, ningún atleta que se
inscriba como integrante dun club, poderá formar parte doutro club durante
o desenvolvemento de ningunha das probas que integran o circuíto.
Cuarta: A participación no I Circuíto Galego de Campo a través non supón
ningún dereito nin privilexio respecto ás normas e regulamentos esixidos na
convocatoria de cada unha das probas, polo que cada corredor/a terá que
aceptar as bases que regulen as competicións de cada unha das probas que
o integran.
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Quinta: Cada unha das probas que formen parte do I Circuíto Galego de
Campo a través deberá estar incluída no Calendario de Probas da
Federación Galega de Atletismo.
Sexta: A Federación Galega de Atletismo comprométese a apoiar e
publicitar cada unha das carreiras populares que formen parte do I Circuíto
Galego de Campo a través a través da WEB www.atletismogalego.org e
www.carreirasgalegas.org así como no programa emitido pola TVG2 Citius,
Altius Fortius
Sétima: Cada unha das probas que formen parte do I Circuíto Galego
deberán cumprir os requisitos de seguridade que de seguido indicamos.
• Contratación dun Seguro de Responsabilidade Civil do organizador, e
un Seguro de Accidentes Deportivos para os participantes.
• Sinalización do itinerario.
• Servizos Sanitarios (médico e ambulancia).
• Persoal auxiliar.
Todos os atletas inscritos nas probas darán por aceptado o presente
Regulamento e en caso de dúbida, sempre prevalecerá o criterio da
Organización.
ARTIGO 10.- COMITÉ ORGANIZADOR.

A organización do Circuito corresponde á Federación Galega de Atletismo e
conta ca colaboración das entidades organizadores das diferentes probas
incluidas no circuito.
A función principal do organizador será resolver aspectos organizativos para
garantir o bo desenvolvemento de cada unha das probas.

ARTIGO 11.- DISPOSICIÓNS FINAIS.
Todos os participantes no Circuíto, polo mero feito de realizar a inscrición
nalguha proba que o integra, aceptan todas e cada unha das presentes
Reglas e no caso de dúbida, sempre prevalecerá o criterio da Organización
do I Circuíto Galego de Campo a través.
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