
                                                                                                                        
                                                                                                                             
 

Recoñecida entidade de utilidade pública, Ley 71 de 2012 Xeral do Deporte de Galicia 

A Federación Galega de Atletismo desexa lembrar que todo o recaudado a través destes servizos, destinarase aos 

distintos programas atléticos e de tecnificación que desenvolve esta federación, mellorando a calidade do noso 

deporte. 

O que invirtas na túa carreira, invirtirase no atletismo galego! Grazas pola túa colaboración! 

Federación Galega de Atletismo 
Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 

981291683 - Correo: secretariogeneralfga@gmail.com  
Páxina Web: http://www.atletismogalego.org – 15008 – A CORUÑA 

 
CIRCULAR  80/2017 

- 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 

 
ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA DA ORGANIZACIÓN DE PROBA S EN PISTA 

TEMPADA 2017/2018   
 
INTRODUCCIÓN 
Art 1º) Para que unha competición sexa recoñecida como OFICIAL e os seus resultados sexan 
homologados, é necesario:  

1) Que figure no Calendario Autonómico. 
2) Que o xurado estea composto por membros do Comité de Xuíces.  
3) Que como mínimo estean programadas e compítase en tres probas, con tres atletas 
como mínimo en cada unha delas, excepto en relevos que poderán participar dous 
equipos. (agás en Campionatos de Galicia nos que se aceptarán como válidas todas as 
marcas, independentemente do número de participantes). 
 
Art.2º) Están autorizados a organizar as probas que figuran no Calendario da Federación 
Galega: 

Clubs con licenza pola FGA  
Institucións Públicas 
Empresas e Asociacións Privadas  

 
Non están autorizados a figurar como organizadores ou como responsables da 

competición os representantes de atletas aínda que si poderán aparecer como persoa de 
contacto de atletas se o organizador así o solicita 

 
INCLUSIÓN DE PROBAS NO CALENDARIO  

 
1-Primeiramente enviarase o Impreso 1 solicitando orzamento e data para a celebración 
dá proba deportiva. Este Impreso 1 (Solicitude de Orzamento e Data) deberá enviarse á 
FGA con a lo menos 60 días de antelación a celebración dá mesma.  

 
2-Unha vez recibido na FGA, esta consultará ca Delegación dá FGA correspondente, e co 
Comité de Xuices: 
  a. a viabilidade do evento en función do calendario 

b. disponibilidade de xuíces para a data solicitada. 
 

3- A Delegación correspondente remitirá á FGA no prazo máximo dunha semana  dende 
a data da CONSULTA  o seu visto bo. A Delegación quedará cunha copia da 
documentación enviada. 

 
4- Enviada o organizador a respuesta afirmativa sobre a data así como o orzamento 

provisional, éste deberá remitir o IMPRESO DE SOLICITUDE DE INCLUSIÓN  
(Impreso 2 ).- Nesta documentación acompañaranse, resgardo do ingreso bancario do 
canon que corresponda según o baremo abaixo indicado na conta da ES82 2080 0068 
783040019194 
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.IMPRESO1.- SOLICITUDE DE ORZAMENTO  e de DATA 

PROBAS EN PISTA 
 

NOME DA PROBA:  

DATA:___/_____/_____   :  

LOCALIDADE:                                                     PROVINCIA:  

   
DATOS DO ORGANIZADOR  

 
INSTITUCIÓN ORGANIZADORA:  

TELÉFONO CONTACTO:  

@CORREO:                                                           

 
Solicito da FGA presuposto para a inclusión no Calendario da FGA. SEGÚN OS SEGUINTES DATOS 
 
HORARIO APROXIMADO: (Si se pode, achegar horario orientativo) 
CARREIRAS: SI   NON 
Nº DE CONCURSOS SIMULTANEOS:  
 
OBRIGATORIO 
� Licencia día e Seguro de accidentes deportivos da FGA (ver circular 80) 
� Seguro de responsabilidade civil dos participantes (xa incluido) 
� Seguro de responsabilidade civil dos organizadores (xa incluido) 
� A publicación dos resultados oficiais na WEB da FGA (xa incluido) 
� Gastos de Comité Galego de Xuices (ver tarifas)  
� Gastos de material funxible de competición. 30€   
� Inscrición on Line a través do ISIS/RFEA. 30 € 
 
OPCIONAL 
� Equipo de cronometraxe  
� Dorsais a color cos logotipos da organización  
� Dorsais a color con logotipos e o nome dos participantes (personalizados) 
� Imperdibles para a colocación dos dorsais 
� Equipo de megafonía 
OUTROS: 
 

Desexo incluir a presente proba no calendario da FGA como proba (marcar con X unha opción) 
 � Solidiaria 100%                                    � Solidaria parcial                                  � Recente creación 1ª edición      
 � Autonómica sen premios en metálico   � Autonómica con premios en metálico � Nacional   � Internacional    
 

En breve enviaremos un orzamento PROVISIONAL e ORIENTATIVO da proba, en razón ós datos 
aportados. O orzamento non SUPÓN A FACTURA FINAL. 

Unha vez rematada a proba emitirase FACTURA OFICIAL, conforme ós datos reais finais.  
  

NOTA: A recepción desta solicitude non implica a súa ACEPTACIÓN. Dita solicitude será 
estudada pola FGA para estudar a súa viabilidade en función do calendario oficial vixente 
no momento da petición. A FGA enviará ao organizador e á Delegación correspondente a 
súa DECISIÓN DE AUTORIZACIÓN ou NON. 
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A Federación Galega de Atletismo non incluirá no seu calendario  a ningunha competición que 
non abonase o canon correspondente ou que non estén ao corrente de pago do canon, de 
facturas de xuíces, ou sancións, así como premios a atletas de anteriores edicións. 
 
Asemade, aqueles organizadores que desexen incluir a súa competición no calendario nacional 
da RFEA deberá previamente aboar o canon do calendario autonómico. 
  
12.- Tarifas Comite Galego de Xuices (revisables). 
 

TARIFAS Xuíces 2017 PISTA 

Por xornada 

X UÍZ ARBITRO 48,98 € 

DIRECTOR REUNIÓN 36,73 € 

SECRETARIA 48,98 € 

DIRECTOR TÉCNICO 48,98 € 

XUÍZ 24,49 € 

XUÍZ XEFE MARCHA 36,73 € 

X.. MEDICIÓNS CIENTIFICAS 36,73 € 

    

SUPLEMENTO +100KM  9€ 

+4 horas Xornada e media 

 
 

Se a carreira celebrase fora do concello da delegación abonarase 0,19 € euros/km, máis 
autoestradas, por coche. 
 
Comida e cea 15 €,  Abonarase sempre que non sexa posible a chegada ao lugar de procedencia 
antes das 15.00 horas. No caso da cea antes das 23.30. 
  
Probas de máis de 4 horas dende o inicio a finalización, abonarase xornada e media por xuiz. 
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IMPRESO 2.-SOLICITUDE DE INCLUSIÓN EN CALENDARIO FGA. 

PROBAS EN PISTA 
 

DATOS DA PROBA 
 

NOME DA PROBA:  

DATA:___/_____/_____ LUGAR:                                    INSTALACIÓN:  

Nº de veces que se celebrou a proba:                      : 
   

DATOS DO ORGANIZADOR  
 

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA:       CIF:_  

DOMICILIO:                                             

C.P.                    LOCALIDADE:                         PROVINCIA:  

TLF. FIXO:                                          TlF. MÓBIL  

@CORREO                                                           WEB: http://www.   

DATOS DA PERSOA RESPONSABLE (A efectos de notificación) 

PERSOA DE CONTACTO:                                       

TLF.CONTACTO:    @CORREO:                                        

 Solicito da FGA os seguintes servizos,  
 

OBRIGATORIO 
� Licencia día e Seguro de accidentes deportivos da FGA (ver circular 80) 
� Seguro de responsabilidade civil dos participantes (xa incluido) 
� Seguro de responsabilidade civil dos organizadores (xa incluido) 
� A publicación dos resultados oficiais na WEB da FGA (xa incluido) 
� Gastos de Comité Galego de Xuices (ver tarifas) 
� Gastos de material funxible de competición. 30€   
� Inscrición on Line a través do ISIS/RFEA. 30 € 
 
 
OPCIONAL 
� Equipo de cronometraxe  
� Dorsais a color cos logotipos da organización  
� Dorsais a color con logotipos e o nome dos participantes (personalizados) 
� Diseño de dorsal (gratis) 
� Diseño de Cartel (50 €) 
� Imperdibles para a colocación dos dorsais 
� Equipo de megafonía 
OTROS: 
 

 
Desexo incluir a presente proba no calendario da FGA como proba (marcar con X unha opción) 

 � Solidiaria 100%                                    � Solidaria parcial                                  � Recente creación 1ª edición      
 � Autonómica sen premios en metálico   � Autonómica con premios en metálico � Nacional   � Internacional    

  



                                                                                                                        
                                                                                                                             
 

Recoñecida entidade de utilidade pública, Ley 71 de 2012 Xeral do Deporte de Galicia 

A Federación Galega de Atletismo desexa lembrar que todo o recaudado a través destes servizos, destinarase aos 

distintos programas atléticos e de tecnificación que desenvolve esta federación, mellorando a calidade do noso 

deporte. 

O que invirtas na túa carreira, invirtirase no atletismo galego! Grazas pola túa colaboración! 

Federación Galega de Atletismo 
Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 

981291683 - Correo: secretariogeneralfga@gmail.com  
Páxina Web: http://www.atletismogalego.org – 15008 – A CORUÑA 

 
 
O organizador comprométese a respetar e cumplir toda a normativa da FGA sobre a organización, especialmente o 

relativo á contratación dos servicios médicos e ambulancia, inclusión do logotipo da FGA como entidade colaboradora,  a 
pagar o canon de inclusión no calendario, ao pago dos honorarios dos xuices e a súa contratación dun número suficiente 
desingado polo Comité Galego de Xuíces, e o control da participación de atletas extranxeiros.  

 
A autorización da proba afecta únicamente ao adxuntado nesta solicitude. Calquer modificación que houbese do 

regulamento da mesma debe notificarse á FGA.  
A autorización desta proba non conleva nengunha relación contractual ca Federación Galega de Atletismo, polo que 

os posibles incidentes que pudieran ocasionarse na mesma recaerán directamente no Club/institución organizador 
anteriormente citado na solicitude.  

 
 
Declaro haber leido toda a normativa e comprométome a cumplir todo o contemplado na mesma, acompaño 

xustificante de pago do canon correspondente mediante o seguinte medio abaixo reflectido: 
 
� Transferencia á conta Abanca nº Cuenta Bancaria  ES82 2080 0068 783040019194.   

 

DATOS CONTABLES (Para a confección da factura definitiva unha vez rematada a competición 

CLIENTE: 

CIF: 

DIRECCIÓN: 

CORREO ELECTRONICO:     TELÉFONO: 

 

Todas as solcitudes deben vir co visto bo da delegación da FGA correspondente 
  

Fdo.  

 

 

 

En____________________a______de______________del 2_____ 

   Sinatura do organizador;                                                            RESOLUCIÓN FGA 
� Aprobada 
� Rexeitada 

  
O organizador                                     

                                                   D. Dolores Rojas Suárez 
                                                                           Secretaria Xeral FGA 
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E por último non te esquezas de seguir estes pasos:  
 
1) Lee con calma  a normativa sobre organización de probas en ruta, especialmente o que atinxe 

ás normas de tráfico e seguridade nos eventos. 
 

2) Cubre o formulário cos teus datos  
 
3) Realiza unha transferencia bancaria na conta da FGA  sinalando no concepto:  

 
Canon Incluisón Carreira  ............. 

 
4) Envíanos por email a secretariogeneralfga@gmail.com  ou por correo ordinario á sede da 

FGA os seguintes documentos:  
 

- Formulario cuberto e asinado  pólo organizador. Non se admitirán solicitudes sen a sinatura. 
- Resgardo transferencia bancaria/ingreso. 
- Proxecto de Regulamento   -  
- Cartel da proba. (Se xá o tes feito) Deberá incluir o logo da FGA 
 
Unha vez que recibamos toda a documentación e obteñ a o visto bo da delegación da 
FGA correspondente, INCLUIREMOS A PROBA NO CALENDAR IO OFICIAL 
 

 
 

 
A Coruña, 19 de setembro do 2017   

 

 
 

Dolores Rojas Suárez 
Secretaria Xeral FGA 

 


