
 

CIRCULAR 67 – 2018.  
ENCONTRO DE PROBAS COMBINADAS 2017/2018. 

                                          Pistas da Universidade de Elviña (A Coruña) 7-8 de xullo de 2018. 
 
- A todas as Delegacións* 
- A todos/as os/as asembleístas 2014 – 2018. 
- A todos/as os/as membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada. 
- A todos os clubs galegos con licenza vixente. 
*Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación. 
 

Art.1) A F.G.A. organiza o Encontro de Probas Combinadas que terá lugar nas 
Pistas da Universidade de Elviña o 7 e 8 de xullo de 2018. 
 

Art.2) Poderán intervir todos aqueles atletas absolutos que se atopen en calquera 
das seguintes condicións: 
  

1. Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2017/18) por 
algún Club pertencente a  Galicia. 

2. Atletas con ficha pola F.G.A., aínda que pertenzan a Clubs doutras 
Comunidades Autónomas. 

3. Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación Galega 
de Atletismo, que non reúnan  ningunha das dúas anteriores 
condicións. 

*Limitarase a participación ás 8 millores marcas masculinas e femininas 
*Segundo acordo da Asemblea nos campionatos de probas combinadas só poden participar atletas 
que acrediten rexistros no 40% das probas que compoñan a combinada na que participen, e dentro 
de eses rexistros exista unha proba de carreira, unha proba de salto e unha proba de lanzamento. 
 
Art.3) As inscricións realizaranse a través do sistema online na web da RFEA 
(https://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 20:00 horas do martes 3 de xullo do 2018. 
Lémbrase a obrigatoriedade de especificar a data e lugar da marca nas inscricións. 
 
Art.4) Os atletas deberán utilizar o dorsal outorgado pola organización de forma 
totalmente visible por diante, agás a pértega, en toda a súa superficie. O 
incumprimento de esta norma será motivo de descualificación. Será 
responsabilidade dos atletas levar consigo imperdibles ou calquera outro sistema 
para a colocación do dorsal.   
 
Art.5) O horario publicarase co listado de inscritos 
 
Art.6) Todo o non disposto no presente Regulamento resolverase de acordo coas 
normas, por esta orde da, FGA, da RFEA e da IAAF. 

 
 

A Coruña,  27 de xuño de 2018 

                                                              
Carlos Castro Vicente 

Secretario Xeral da Federación Galega de Atletismo 

https://isis.rfea.es/sirfea2/

