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CIRCULAR 71-2012    
- 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 

 
CAMPIONATO GALEGO  BENXAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL DE 

PISTA CUBERTA 
A Coruña, 13 de Xaneiro do 2013 

  
Art.1).-  A Delegación da F.G.A na Coruña organizará o Campionato Galego benxamín, alevín e infantil de 

pista Cuberta que terá lugar no Pazo de Deportes de Riazor na Coruña o vindeiro domingo día 13 de Xaneiro 

do 2013, en xornada de mañá e tarde. 

 

Art.2).-  Poderán participar todos os atletas que o desexen e se atopen en calquera das seguintes condicións:  

1. Atletas que ficharan ao longo durante a tempada actual (2012/13) por algún club pertencente a 

Comunidade Galega  

2. Atletas con ficha pola FGA, aunque pertenzan a Clubes de outras  CCAA. 

3. Atletas nacionais convidados expresamente pola Federación Galega de Atletismo, que non reúnan 

ningunha das anteriores condicións.   

 
Art.3).-  As inscricións realizaranse na web www.atletismogalego.org ata ás 20:00h do luns día 7 de xaneiro . 

Unha vez recibidas as inscricións a organización publicará un primer listado cos atletas aceptados e en lista de 

espera. Atá as 20:00h do martes 8 de Xaneiro os clubes participantes deberán enviar as sus renuncias 

(direcciontecnica@fgatletismo.com) co fin de repescar os atletas en lista de espera. O horario e a lista definitivo 

publicarase o mércores día 9 de xaneiro.    

 

Limitación na inscrición:  Cada atleta poderá realizar un máximo de 2 probas (no caso de ser carreiras só 

unha poderá superar os 500m). Dado que non haberá mínimas de participación escolleranse as millores 

marcas en cada proba (12 en concursos e 24 en carreiras).  

 
Art.4).-  Os atletas deberán confirmar a súa participación ata 45 minutos antes do comezo da proba, según o 

horario indicado. Unha vez concluído este prazo, non se admitirá a participación do atleta.   

 
Art.5) .- Entregaranse medallas aos tres primeiros atletas de cada categoría sendo obrigatorio acudir ao protocolo 

de premios ao podio. No caso contrario, non se entregará a medalla.  

 

Art.6) .- Naquelas  probas nas que non se disputen finais por categorías, consideraranse merecedoras das 

medallas, en cada categoría, as tres mellores marcas conseguidas nas series. Nos concursos serán 

proclamados gañador, segundo e terceiro, os atletas que consigan as tres mellores marcas de cada unha das 

categorías.    

 
Art.7) .- Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma totalmente visible no peito, 

agás a pértega, en toda a súa superficie. O incumprimento de esta norma será motivo da descalificación.   
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Art.8).-  Nas categoriás benxamin, alevin e infantil non é obrigatorio o uso de tacos nin saída en posición 

agachada. 

 
Art.9).-  Nos lanzamentos e saltos horizontais cada participante poderá realizar 4 intentos. 

 

Art.10).- Altura dos listóns:  

- Altura benxamin (masculino e feminino): 0.80-0.85-0.90-0.95-1.00-1.05-1.10 (3/3) 

- Altura alevin (masculino e feminino): 0.90-0.95-1.00-1.05-1.10-1.15 (3/3) 

- Altura infantil (masculino e feminino): 1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40 (3/3) 

- Pértega (masculino e feminino): 1.72-1.82-1.92-2.02 (10/10) 

 
Art.11).-  A distancia das táboas en lonxitude e triple decidirase en función das marcas dos participantes, atá un 

máximo de 2. 

 
Art.12).-  Durante o transcurso do Campionato, un atleta pode ser excluído de participar nunha ou varias probas 

no caso de que se clasificara nas eliminatorias (no suposto de habelas) e non participase na ronda seguinte ou 

ben que confirmara a súa inscrición e non participe.   

 

Art.13).- A responsabilidade das inscricións dos atletas, agás os que sexan  independentes, corresponderá ó seu 

club. Aplicaranse as seguintes penalizacións polo incumprimento da normativa de inscricións: 

 

• Se o atleta, previamente inscrito, non participa finalmente no Campionato, a sanción será de 3 euros por 

atleta inscrito, salvo causa xustificada e comunicada por escrito á FGA  

(direcciontecnica@fgatletismo.com) con antelación mínima de 24 horas. No caso de lesión deberá 

acreditarse o xustificante facultativo. 

• Non acreditar a veracidade nas inscricións enviadas á FGA (6 euros por atleta con datos falsos). 

- Non realizar a inscrición no prazo estipulado, deberá aboar 3 euros.  

 
Art.14)  Horario (a organización poderá modificar o horario en función das inscriccións). 
  
 

PRIMEIRA XORNADA 
50 m.l. Mulleres Series INF 10.30 Peso Mulleres INFANTIL 
    Altura  Homes/Mulleres BNX 
    Lonxitude Homes INFANTIL 
50 m.l. Mulleres Series 10.50    
50 m.l. Mulleres Series 11.10    
      11.20 Peso Homes INFANTIL 
    Lonxitude Mulleres INFANTIL 
50 m.l. Homes Series INF 11.30 Altura Homes Alevin 
50 m.l. Homes Series 11.50    
50 m.l. Homes Series 12.10 Lonxitude Homes ALEVIN 
   12.20 Peso Mulleres BENXAMIN 
1000 m.l. Mulleres Final 12.30    
1000 m.l. Mulleres Final Alevin 12.40       
1000 m.l. Mulleres Final 12.50  Altura  Homes  Infantil 
1000 m.l. Homes Final 13.10 Lonxitude  Mulleres ALEVIN 
1000 m.l. Homes Final Alevin 13.20 Peso Homes BENXAMIN 
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1000 m.l. Homes Final Benx. 13.30 Pertega H-M INFANTIL 
50 m.l. Mulleres Final 13.40       
50 m.l. Mulleres Final Alevín 13.45       
50 m.l. Mulleres Final Benx. 13.50       
50 m.l. Homes Final 13.55       
50 m.l. Homes Final Alevín 14.00       
50 m.l. Homes Final Benx. 14.05       

SEGUNDA XORNADA 
50 vallas (0,762) Mulleres Semifinal 16.30 Altura Mulleres Alevin 
    Peso Homes ALEVIN 
        Lonxitude Homes BENXAMIN 
50 vallas (0,84) Homes Semifinal 16.45       
500 m.l. INF Mulleres FINAL INF 17.00       
500 m.l. ALEV Mulleres FINAL 17.10       
500 m.l. ALEV Mulleres FINAL 17.20 Lonxitude Mulleres BENXAMIN 
500 m.l. INF Homes FINAL INF 17.30 Peso Mulleres ALEVIN 
500 m.l. ALEV Homes FINAL 17.40    
500 m.l. ALEV Homes FINAL 17.50  Altura  Mulleres  Infantil 
50  m. vallas    Mulleres FINAL INF 18.00       
50 m.vallas Homes FINAL INF 18.10 Triple* Hom/Mull INFANTIL 
2.000 m.l. Mulleres FINAL INF 18.20    
2.000 m.l. Mulleres FINAL INF 18.35    

 
*Carreira máxima 15m 
 
  Art.12)  Todo o non disposto no presente regulamento resolverase dea cordo as normas da I.A.A.F.      

Victor Arufe Giraldez 
Secretario Xeral da  FGA 

(Asdo. no Orixinal) 
 

A Coruña, a 18 de decembro do 2012 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

Victor Arufe Giraldez 
Secretario Xeral da  FGA 

(Asdo. no Orixinal) 
A Coruña, a 30 de xaneiro de 2012 

 


