
 
CIRCULAR 83-2019.  
PREPARACIÓN RELEVO SECTOR DE VELOCIDADE 
- A todas as delegacións da FGA. 
- A todos/as os/as asembleístas 
- A todos os clubs galegos con licenza vixente 
- A todos/as os/as adestradores/as con licenza vixente 
- A todos/as os/as xuíces/zas  galegos/as con licenza vixente 
 
Segundo a proposta do responsable do sector de velocidad da  Federación Galega 
de Atletismo e coma responsable José Carlos Tuñas Dugnol, convócase aos atletas 
relacionados a continuación, co obxectivo da preparación da proba de relevos 
mixto 4x100 do  Campionato de España de Federacións Autonómicas. 
 
Lugar:  Pistas de Atletismo do CGTD - Pontevedra 
Data:   Venres 12 de xullo 
Horario:  Desde as 17.00h ata as 19:30 
Responsable:  José Carlos Tuñas Dugnol 
 

CONVOCADOS/AS  
FEMININO 

Claudia Torres Rey     Club Atletismo Ría Ferrol – Concepción Arenal 
Olaia Gisela Becerril Álvarez    At. Femenino Celta 
Lucía Ferrer Doporto    Sociedad Gimnástica de Pontevedra 

MASCULINO 
Mauro Triana López    Playas de Castellon 
Sergio Rodríguez Teixeira    Coruña Comarca 
Erik Fernández Feijoo    R.C. Celta 
Víctor Mosteiro Oubel    Club Atletismo Santiago 

 
*Obrigatorio que os/as atletas se presenten na concentración con: 
 
- Permiso paterno/materno ou do titor/a correspondente, so para atletas menores. 
(Importante indicar posibles alerxias). 
- Fotocopia cartilla sanitaria. 
- Fotocopia DNI ou documento alternativo. 
 
MOI IMPORTANTE: Todos/as atletas deberán confirmar obrigatoriamente a súa 
presenza no enlace https://goo.gl/forms/UCY7mpVMPzcr4PC52 antes do 11 de 
xullo ás 20.00h. A non confirmación da asistencia será considerada como renuncia 
a tomar parte na concentración. 
 

A Coruña,  a 8 de xullo de 2019 
 
 
 
 
 
 

Carlos Castro Vicente 
Secretario Xeral da Federación Galega de Atletismo 

 

https://goo.gl/forms/UCY7mpVMPzcr4PC52


 
 

AUTORIZACIÓN ATLETAS MENORES DE IDADE 
 
 

Don/Dona                                                                                    con DNI:  
 
Nai/pai/titor do/a atleta  
 
Outorga a súa autorización para que participe na actividade, CONCENTRACIÓN SECTOR 
- VELOCIDADE organizada pola Federación Galega de Atletismo, tendo lugar nas pistas 
de atletismo Do CGTD – Pontevedra o venres 12 de xullo. 
 
E manifesta o seu consentimento a que o/a seu/súa fillo/a estea baixo as condicións 
de organización da mesma (as normas que estableza o responsable) así como afirma 
ter coñecemento e dar permiso de que, no caso de que se producira algún incidente 
que aconsellara a interrupción da actividade, poida non voltar a actividades de este tipo 
ou regresar o seu domicilio antes da data prevista. Nese último caso tería que vir 
recoller ao seu/súa fillo/a. Polo que é necesario os números de casa ou móvil dalgún 
dos pais. 
 
NÚMERO/S DE TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           En                                    ,a         de                         de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


