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NORMAS RUTA TEMPADA 2014-2015
1. As distancias, segundo as idades e/ou categorías dos atletas, deberán
axustarse ás normas técnicas establecidas pola FGA.
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2. Outros requisitos técnicos que deberán cumprir os circuítos son:
a) os circuítos deberán estar perfectamente sinalizados, no seu percorrido
e puntos kilométricos
b) o percorrido deberá estar libre de tráfico durante a competición
c) nas carreiras superiores aos 5 km deberá ofrecerse un servizo de
avituallamento
d) os circuítos de ruta deberán ser na súa totalidade carreteras ou rúas en
boas condicións, en calquer caso non deberá pasar por terreo blando
e) Deberá utilizarse un sistema de cronometraxe de transpondedores da
lista aprobada pola RFEA
3. Os campionatos de Galicia de marcha, 1km, milla, 5 km, 10km, medio
maratón e maratón será preciso que, previamente, o circuíto sexa
homologado (ver circuitos homologados pola RFEA)
4. Deberá reservarse un sitio nas primeiras liñas para as mulleres. Asemade,
deberá seguirse polo menos a primeira clasificada
5. Recomendase utilizar caixóns de saída segundo o nivel deportivo dos
atletas
6. Todos os participantes deben estar en posesión da licenza de día salvo
aqueles atletas que posúan licenza RFEA ou autonómica. Os organizadores
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comprométense a non admitir a inscrición de ningún corredor que non
cumpra ningún destes requisitos (recollendoo no regulamento da proba)
7. Para que as marcas obtidas nestas probas sexan válidas en canto a
ranking, axudas económicas e mellores marcas refírese, estas deben ser
realizadas baixo as seguintes condicións:
a) Medición e certificación con detalles do percorrido polo comité nacional

de Xuíces
b) Control da dopaxe aos primeiros clasificados de homes e mulleres (en

caso de que proceda por normativa)
c) O sistema de cronometraxe deberá estar homologado pola RFEA
d) Ademais nas probas de marcha, todos os xuíces que participen no xuízo

da marcha deberán ser dos incluídos nos diversos paneis da RFEA
8. Deberase facer unha clasificación xeral masculina e unha clasificación
feminina de todos os participantes, independentemente da súa idade
ademais de unha clasificación por categorías, sobre a base das cales se
efecturará a entrega de premios.
9. Os organizadores deberán publicar as clasificacións ordenadas por tempos
oficiais sen prexuízo de que se inclúa a título informativo os tempos netos
e/ou parciais de cada atleta nos distintos puntos de control. En caso de non
cumprir este requisito non se dará validez ás marcas.
1. CAMPIONATO DE GALICIA DE MILLA EN RUTA
Art.1) O domingo 12 de abril terá lugar o Campionato de Galicia de 1km en
ruta benxamín, alevín, infantil e cadete e o Campionato de Galicia absoluto de
milla en ruta das categorías xuvenil, junior, promesa e veterán. O campionato
terá lugar nun circuito homologado pola Real Federación Española de
Atletismo na localidade de Sada. O evento estará organizado polo Club
Atletismo Sada e a Federación Galega de Atletismo a través da súa
Delegación en A Coruña.
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Art.2) Poderán participar todos os atletas que o desexen e se atopen en
calquera das seguintes condicións:
1. Atletas que ficharan ao longo da tempada actual (2014/15) por algún
club pertencente a Comunidade Galega
2. Atletas con ficha pola F.G.A., ainda que pertenzan a Clubes de outras
CCAA.
3. Atletas nacionais convidados expresamente pola Federación Galega de
Atletismo, que non reúnan ningunha das anteriores condicións.
*Según acordo de Asemblea os atletas estranxeiros maiores de 18 anos que non estén
nacionalizados en España non poderán optar aos podiums nos Campionatos de Galicia.

Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA
(hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 20:00 horas do martes 7 de abril do 2015.
Art.4) Os atletas deberán confirmar a súa participación ata 45 minutos antes do
comezo da proba, segundo o horario indicado. Unha vez concluído este prazo,
non se admitirá a participación do atleta.
Art.5) Os atletas participantes no Campionato de Galicia, deberán pasar por
cámara de chamadas ata 15 minutos antes da saída da sua proba. Unha vez
rematado este prazo, non se admitirá a participación do atleta
Art.6) 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.7) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma
totalmente visible no peito, en toda a súa superficie. O incumprimento de esta
norma será motivo da descalificación. Será responsabilidade dos atletas levar
consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará
imperdibles.
Art.8) Horario (publicarase na circular correspondente):
Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan
independentes, corresponderá ao seu club. Aplicaránse as seguintes
penalizacións polo incumprimento da normativa de inscricións:
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-

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. A
aceptación do participante por inscribirse fóra de prazo será competencia
do persoal federativo, en función das características da proba donde se
desexe inscribir o atleta, puidendo ser esta denegada.

Art.10) Todo o non disposto neste regulamento resolverase, por esta orden, pola
normativa da F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F.
2. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO DE 5km RUTA E DAS
CATEGORIAS XUVENIL, JUNIOR, PROMESA E VETERÁNS
Art.1) O domingo día 10 maio celebrarase en A Estrada, nun circuito urbano e
homologado pola RFEA o Campionato de Galicia Absoluto en ruta de 5 km, e das
categorías xuvenil, junior, promesa e veteranos. O evento está organizado polo Club
Atletismo San Paio e a Federación Galega de Atletismo a través da súa Delegación
en Santiago.

Art.2) Poderán intervir todos aqueles atletas das citadas categorías, que se
atopen en calquera das seguintes condicións:
1. Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2014/15) por
algún Club pertencente á Galicia.
2. Atletas con ficha pola F.G.A., ainda que pertezan a Clubes doutras
Comunidades Autónomas.
3. Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación
Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores
condicións.
*Segundo acordo de Asamblea os atletas estranxeiros maiores de 18 anos que non estén
nacionalizados en España non poderán optar aos podiums nos Campionatos de Galicia.
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Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA
(hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 20:00 horas do martes 5 de maio do 2015.
Art.4). Os atletas, deberán confirmala súa participación ata 45minutos antes do
comezo da proba. Una vez rematado este prazo, non se admitirá a participación
do atleta.
Art.5) Os atletas participantes no Campionato de Galicia, deberán pasar por
cámara de chamadas ata 15 minutos antes da saída da sua proba. Unha vez
rematado este prazo, non se admitirá a participación do atleta.
Art.6). Os tres primeiros atletas clasificados absolutos e das categorías xuvenil,
junior, promesa e de tódalas categorías de veteranos recibirán unha medalla
conmemorativa do campionato, sendo de obrigado cumprimento acudir ao
protocolo de premiacións. Caso contrario, non se fará entrega da medalla.
Art.7) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma
totalmente visible por diante,en toda a súa superficie. O incumprimento de esta
norma será motivo de descualificación. Será responsabilidade dos atletas levar
consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará
imperdibles.
Art.8) Horario (publicarase na circular correspondente):
Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan
independentes, corresponderá ao seu club. Aplicaránse 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. A
aceptación do participante por inscribirse fóra de prazo será competencia
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do persoal federativo, en función das características da proba donde se
desexe inscribir o atleta, puidendo ser esta denegada.

Art.10) Todo o non disposto neste regulamento resolverase, por esta orden,
pola normativa da F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F.
3. CAMPIONATO DE GALICIA DE 10km EN RUTA
Art. 1) A Federación Galega de Atletismo a través da Delegación (pendente de
confirmar) organizarán o (pendente de confirmar) de 2015, en (pendente de
confirmar) o Campionato de Galicia, absoluto e das categorías xuvenil, junior,
promesa e veteranos, de 10 km en Ruta.
Art.2) No

Campionato de Galicia poderán intervir todos aqueles atletas das

citadas categorías, que se atopen en calquera das seguintes condicións:
1. Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2014/15) por
algún Club pertencente á Galicia.
2. Atletas con ficha pola F.G.A., ainda que pertezan a Clubes doutras
Comunidades Autónomas.
3. Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación
Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores
condicións.
*Segundo acordo de Asamblea os atletas estranxeiros maiores de 18 anos que non estén
nacionalizados en España non poderán optar aos podiums nos Campionatos de Galicia.

Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA
(hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/).
Art.4). Os atletas, deberán confirmala súa participación ata 45minutos antes do
comezo da proba. Una vez rematado este prazo, non se admitirá a participación
do atleta.
Art.5) Os atletas participantes no Campionato de Galicia, deberán pasar por
cámara de chamadas atá 15 minutos antes da saída da sua proba. Unha vez
rematado este prazo, non se admitirá a participación do atleta.
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Art.6)

Os

tres

primeiros

atletas

clasificados

recibirán

unha

medalla

conmemorativa do campionato, sendo de obrigado cumprimento acudir ao
protocolo de premiacións. Caso contrario, non se fará entrega da medalla.
Art.7) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma
totalmente visible por diante,en toda a súa superficie. O incumprimento de esta
norma será motivo de descualificación. Será responsabilidade dos atletas levar
consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará
imperdibles
Art.8) Horario (publicarase na circular correspondente)
Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan
independentes, corresponderá ao seu club. Aplicaránse 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. A
aceptación do participante por inscribirse fóra de prazo será competencia
do persoal federativo, en función das características da proba donde se
desexe inscribir o atleta, puidendo ser esta denegada.

Art. 10) Todo o non disposto neste regulamento resolverase, por esta orden,
pola normativa da F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F.

4. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E DAS CATEGORIAS JUNIOR,
PROMESA E VETERÁN DE MEDIO MARATÓN
Art. 1) A Federación Galega de Atletismo a través da súa delegación en
(pendente de confirmar) organizarán o (pendente de confirmar) o (pendente de
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confirmar) de 2015 en (pendente de confirmar) o Campionato de Galicia
Absoluto de Medio Maratón, e das categorias Junior e Promesa e Veterán.
Art.2) No Campionato de Galicia poderán intervir todos aqueles atletas das
citadas categorías, que se atopen en calquera das seguintes condicións:
1. Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2014/15) por
algún Club pertencente á Galicia.
2. Atletas con ficha pola F.G.A., ainda que pertezan a Clubes doutras
Comunidades Autónomas.
3. Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación
Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores
condicións.
*Segundo acordo de Asamblea os atletas estranxeiros maiores de 18 anos que non estén
nacionalizados en España non poderán optar aos podiums nos Campionatos de Galicia.

Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA
(hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/).
Art.4). Os atletas, deberán confirmala súa participación ata 45minutos antes do
comezo da proba. Una vez rematado este prazo, non se admitirá a participación
do atleta.
Art.5) Os atletas participantes no Campionato de Galicia, deberán pasar por
cámara de chamadas atá 15 minutos antes da saída da sua proba. Unha vez
rematado este prazo, non se admitirá a participación do atleta.
Art.6)

Os

tres

primeiros

atletas

clasificados

recibirán

unha

medalla

conmemorativa do campionato, sendo de obrigado cumprimento acudir ao
protocolo de premiacións. Caso contrario, non se fará entrega da medalla.
Art.7) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma
totalmente visible por diante,en toda a súa superficie. O incumprimento de esta
norma será motivo de descualificación. Será responsabilidade dos atletas levar
consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará
imperdibles
Art.8) Horario e circuito (publicarase na circular correspondente)

Página 8 de 13

Federación Galega de Atletismo

Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 981291683 Correo: secretariogeneralfga@gmail.com

Páxina Web: http://www.atletismogalego.orge http://www.carreirasgalegas.com
– 15008 – A CORUÑA

Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan
independentes, corresponderá ao seu club. Aplicaránse 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. A
aceptación do participante por inscribirse fóra de prazo será competencia
do persoal federativo, en función das características da proba donde se
desexe inscribir o atleta, puidendo ser esta denegada.

Art. 10) Todo o non disposto neste regulamento resolverase, por esta orden,
pola normativa da F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F.

5. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E DAS CATEGORIAS JUNIOR,
PROMESA E VETERÁN DE MARATÓN
Art.1) A Delegación da F.G.A na Coruña organizará o Campionato de Galicia
Junior, Promesa, Asbsoluto e Veterán de Maratón que terá lugar na Coruña o
vindeiro domingo día 19 de Abril do 2015.
Art.2) Poderán participar todos atletas das citadas categorías que o desexen e
se atopen en calquera das seguintes condicións:
1. Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2014/15) por
algún Club pertencente á Galicia.
2. Atletas con ficha pola F.G.A., ainda que pertezan a Clubes doutras
Comunidades Autónomas.
3. Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación
Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores
condicións.
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*Segundo

acordo de Asamblea os atletas estranxeiros maiores de 18 anos que non estén

nacionalizados en España non poderán optar aos podiums nos Campionatos de Galicia.

Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA
(hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 20:00 horas do martes 14 de abril do 2015.
Art.4). Os atletas, deberán confirmala súa participación ata 45minutos antes do
comezo da proba. Una vez rematado este prazo, non se admitirá a participación
do atleta.
Art.5) Os atletas participantes no Campionato de Galicia, deberán pasar por
cámara de chamadas atá 15 minutos antes da saída da sua proba. Unha vez
rematado este prazo, non se admitirá a participación do atleta.
Art.6)

Os

tres

primeiros

atletas

clasificados

recibirán

unha

medalla

conmemorativa do campionato, sendo de obrigado cumprimento acudir ao
protocolo de premiacións. Caso contrario, non se fará entrega da medalla.
Art.7) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma
totalmente visible por diante,en toda a súa superficie. O incumprimento de esta
norma será motivo de descualificación. Será responsabilidade dos atletas levar
consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará
imperdibles
Art.8) Horario e circuito (publicarase na circular correspondente)
Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan
independentes, corresponderá ao seu club. Aplicaránse 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)
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-

Non realizar a inscrición no prazo estipulado deberá aboar 3 euros. A
aceptación do participante por inscribirse fóra de prazo será competencia
do persoal federativo, en función das características da proba donde se
desexe inscribir o atleta, puidendo ser esta denegada.

Art.10) Todo o non disposto no presente regulamento resolverase dea cordo as
normas da F.G.A., da R.F.E.A. e da I.A.A.F. por este orden

6. CAMPIONATO DE GALICIA DE MARCHA EN RUTA
Art.1) A Delegación da F.G.A en Pontevedra organizará o Campionato de
Galicia de Marcha en ruta que terá lugar en Marín o vindeiro domingo día 15
de febreiro do 2015.
Art.2) Poderán participar todos atletas que o desexen e se atopen en calquera
das seguintes condicións:
1. Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2014/15) por
algún Club pertencente á Galicia.
2. Atletas con ficha pola F.G.A., ainda que pertezan a Clubes doutras
Comunidades Autónomas.
3. Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación
Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores
condicións.
*Segundo acordo de Asamblea os atletas estranxeiros maiores de 18 anos que non estén
nacionalizados en España non poderán optar aos podiums nos Campionatos de Galicia.

Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA
(hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 20:00 horas do martes 10 de febreiro do
2015.
Art.4). Os atletas, deberán confirmala súa participación ata 45minutos antes do
comezo da proba. Una vez rematado este prazo, non se admitirá a participación
do atleta.
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Art.5) Os atletas participantes no Campionato de Galicia, deberán pasar por
cámara de chamadas atá 15 minutos antes da saída da sua proba. Unha vez
rematado este prazo, non se admitirá a participación do atleta.
Art.6)

Os

tres

primeiros

atletas

clasificados

recibirán

unha

medalla

conmemorativa do campionato, sendo de obrigado cumprimento acudir ao
protocolo de premiacións. Caso contrario, non se fará entrega da medalla.
Art.7) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma
totalmente visible por diante,en toda a súa superficie. O incumprimento de esta
norma será motivo de descualificación. Será responsabilidade dos atletas levar
consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal, a organización non facilitará
imperdibles
Art.8) Horario (publicarase na circular correspondente)
Art.9) A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan
independentes, corresponderá ao seu club. Aplicaránse 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. A
aceptación do participante por inscribirse fóra de prazo será competencia
do persoal federativo, en función das características da proba donde se
desexe inscribir o atleta, puidendo ser esta denegada.

Art.10) Todo o non disposto no presente regulamento resolverase de acordo as
normas da F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F.
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Patrocinador Oficial da FGA
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