


ORGANIZAN:
Servizo de Deporte de A Coruña da Xunta de Galicia 

COLABORAN:
Federación Galega de Atletismo

         Concello da Pobra do Caramiñal
A.D.D. Barbanza
Coca-Cola

         Agrupacións deportivas de As Rías, El Castillo e A Parra 
Camping Valverde

COMITÉ DE COMPETICIÓN:
• Xuíz árbitro do campionato

• Representante da Agrupación Deportiva As Rías
• Representante da Federación Galega de Atletismo
• Representante da Secretaría Xeral para o Deporte

SEDE DO CAMPIONATO:
Circuíto Praia de Cabío
A Pobra do Caramiñal



PARTICIPANTES:
Equipos  e  atletas  clasificados  nos  Campionatos  Provinciais  de:  A  Coruña,  Lugo, 

Ourense e Pontevedra e que formalicen a  súa  inscrición para este campionato.  Estarán 
clasificados  os  dous  mellores  equipos  e  os  8  primeiros  individuais  que  non  estiveran 
incluídos nos equipos,  e  sen correr en ningún caso o posto de invitado a  partir  do 8º 
clasificado, de cada provincia.

É  imprescindible  ter  feita  a  mutualización  obrigatoria  dos/as  atletas  na  web 
http://www.deporteescolargalego.es

CATEGORÍAS:
Alevín...: nados nos anos 2004-2003, masculino e feminino.
Infantil: nados nos anos 2002-2001, masculino e feminino.
Cadete.:  nados nos anos 2000-1999, masculino e feminino.
Non se poderán completar equipos con atletas de categorías inferiores.

IDENTIFICACIÓN DOS PARTICIPANTES:
Os participantes deberán aportar a ficha do programa “Xogade” con foto na cámara 

de  chamadas,  que  facilita  o  programa  informático  na  páxina  de  Internet 
www.deporteescolargalego.com,  ou  http://deporte.xunta.es,  no  que  consta  o  nº  de 
identificador  de  deportistas,  adestradores/as  e  delegados/as.  De  non  ser  así,  é 
aconsellable vir provistos de D.N.I. 
En calquera momento, o Xuíz Árbitro da competición ou calquera membro da organización 
cualificado para elo, poderá solicitar a IDENTIFICACIÓN dos participantes. Polo tanto, os 
delegados  da  cada  clube  ou  colexio  deberán  portar  o  día  da  proba  o  listado  da 
identificación dos atletas dos que sexan responsables

COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS:
Cada equipo estará formado por un máximo de 6 corredoras/es e un mínimo de 4, para as 
categorías alevín e infantil, dos que puntuarán as/os 4 mellor clasificadas/os; na categoría 
cadete   máximo  6  corredores/as  e  mínimo  de  3,  dos  que  puntuarán  as/os  3  mellor 
clasificadas/os. 

INSCRICIÓNS:
As inscricións deben facerse no sistema online da Federación Galega de Atletismo, 

con prazo máximo ata as 20:00 horas do venres 28 de febreiro de 2014

http://deporte.xunta.es/


Os clubes, asociacións ou centros educativos que non posúan usuario e contrasinal, 
deberán  darse  de  alta  no  sistema  de  inscrición  online  da  FGA  enviando  un  correo 
electrónico ao enderezo  cofcluis@hotmail.com e se lles contestará asignando un nome de 
usuario e unha contrasinal que os habilitará para poder facer as inscricións.

Unha vez dispoña de alta no sistema online,  procederase a entrar na páxina web 
www.atletismogalego.org  e buscar na columna da dereita a pestana de inscricións online, e 
dentro desta a relativa á proba na que queremos facer a inscrición. Entrar co nome de 
usuario e contrasinal e proceder a inscribir aos participantes da entidade.

No caso de non atopar na relación de cada entidade a algún dos deportistas, deberá 
enviarse un correo para que se engada este deportista á base de datos. Esta xestión farase 
enviando  ao  correo  cofcluis@hotmail.com os  seguintes datos  (nome e  apelidos,  data  de 
nacemento, clube, licencia ou mutualidade,…).

Ante calquera dúbida relacionada coa inscrición poderase chamar por teléfono á FGA 
(981291683) á atención de Luís.

No  caso  de  resultar  imposible  realizar  esta  modalidade  de  inscrición  poderán 
iutilizar as follas de inscrición que acompañamos a esta normativa enviándola ao correo do 
Servizo de Deporte de A Coruña: deportes.coruna@xunta.es

CLASIFICACIÓNS:
Estableceranse dúas clasificacións:

   Individual: según o orde de chegada a meta, por categoría e sexo.

  Por equipos: coas entidades ou colexios que completen equipo na liña de meta, sumando 
os puntos obtidos polos/as tres ou catro corredores/as mellor clasificados/as, segundo a 
categoría; resultará vencedor o equipo que menor número de puntos obteña. Se se produce 
empate entre dous ou máis equipos, concederase mellor clasificación a aquel no que o/a 
derradeiro/a corredor/a puntuado obtivese mellor posto.

Aqueles equipos que non cheguen a meta con catro/tres atletas según a categoría, 
non puntuarán como equipo

mailto:deportes.coruna@xunta.es
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HORARIO:
    10:45 – Retirada de dorsais
    11:30 – Desenvolvemento das carreiras, de acordo co seguinte cadro:

HORA CATEGORÍA DISTANCIA 
APROXIMADA PERCORRIDO

11:30 H. Alevín feminino 1.500 m. 1 volta A-B+1volta C
11:50 H. Alevín masculino 2.000 m. 1 volta B+1 volta G
12:10 H. Infantil feminino 2.000 m. 1 volta B+1 volta G
12:35 H. Infantil masculino 2.500 m. 1 volta C+1 volta G
13:00 h. Cadte feminino 3.000 m. 1 volta A-B+2 volta G
13:25 h. Cadete masculino 5.000 m. 1 volta C+3 volta G
14:00 h. ENTREGA DE TROFEOS 

Todos os participantes deberán presentarse 15 minutos antes da saída da súa proba na 
cámara de chamadas, e provistos obrigatoriamente do carnet de Xogade coa foto, ou DNI.

PLANO CIRCÍTO:



NORMATIVA DA COMPETICIÓN:
1. Os atletas pertencentes a un mesmo equipo deberán portar camisetas da mesma cor, 

por outra banda, todos os participantes colocarán o dorsal no peito.
2. Todas as reclamacións sobre o desenvolvemento das carreiras e as clasificacións da 

proba deberán ser presentadas ao xuíz árbitro da competición.
3. A orde de colocación na saída virá dada polo sorteo que realizará a organización unha 

vez recibidas todas as inscricións.
4. A participación neste campionato supón a total aceptación desta Normativa.
5. Entregarase aos delegados/entrenadores dos clubs/colexios, unha bolsa con bocadillos 

para todos os atletas participantes da súa entidade, previa la presentación dun vale 
que se lle facilitará na recollida dos dorsais.

6. Todo o non previsto nesta Normativa resolverase de acordo  coas Bases Xeráis  de 
Xogade e co Regulamento da Federación Galega de Atletismo

PREMIOS:
Entregarase  medallas  ás/aos  3  primeiras/os  atletas  da  clasificación  individual  e 

trofeo e medallas aos 3 primeiros equipos, de cada categoría.

HOSPITALES e AMBULANCIA:
No  caso  de  lesión  os/as  deportistas  serán  atendidos/as  en  primeira  instancia  na 

ambulancia sita no mesmo circuíto, e no caso que sexa necesario trasladalos/as a un centro 
médico,  deberán levar  cuberto o parte de accidentes da aseguradora Zurich (póliza nº 
72.301.195)  e  trasladalos  ao  centro  médico  correspondente  (a  ambulancia  e  maila 
Organización, terán partes a disposición dos/as lesionados/as).

CLÍNICA DEL CARMEN
r/O Campo de Marte, nº 6
Teléf. 981/87.21.54

    SANTA UXÍA DE RIBEIRA



EQUIPOS PARTICIPANTES:


