
 
    

 

 
 

    
 
 

                                 REGULAMENTO DE ATLETISMO EN PISTA 
 

 Poden participar nesta modalidade todas as entidades que cumplan os 

requisitos de inscripción, debiendo estar todos os atletas mutualizados 

previamente no programa XOGADE, no deporte de atletismo en pista 

Nas categorías benxamín e alevín cada atleta poderá participar 

como máximo en dúas probas, mais o relevo. No caso de participar en dúas 

carreiras só poderá realizar unha de mais de 250 metros.  

Na categoría infantil , cada atleta poderá participar en cada 

xornada nun máximo de tres probas, respetando sempre a seguinte norma de 

participación: tres concursos; dous concursos e unha carreira; un concurso e 

duas carreiras ,sendo unha delas inferior a 250 ms . En esta categoría el relevo 

cuenta como prueba 

Os concursos realizaranse soamente con 3 intentos. Na fase 

Provincial realizaranse con mellora , sempre que o horario das probas o 

permita 

Cada entidade poderá participar nas primeiras fases co número 

de participantes que desexe, a excepción dos lanzamentos , saltos e carreiras 

de menos de 250 ms, nos que o número máximo por entidade e proba será de 

seis (6). 

 Nas probas combinadas o número máximo de participantes  será 

de cinco (5) por entidade e sexo 

Soamente poderán estar nas pistas o persoal autorizado 

Para o campionato provincial, nas categorías, benxamín, alevín e 

infantil, clasificánse , as 16 mellores marcas  obtidas nas  fases zonais. 

As inscripcións para participar nas fases zonais, teñen que 

enviarse antes das 14 horas, do martes anterior as probas. Os Clubes 

federados de atletismo a realizaran na pasarela  “on line”  habilitada para tal 

efecto na páxina web https://isis.rfea.es/sirfea2/.  

As entidades que non sexan clubes federados realizarán a 

inscripción na folla de excel que se adjunta, todas os atletas nunha sola folla, 

ponendo cada un, na categoría correspondente, e a mandaran a seguinte 

dirección  de correo electrónico: paalva53@edu.xunta.es 

 

Agrupación Deportiva “La Parra” 
15703 Santiago de Compostela                       
Tel: 981588158/  689459794   
email: paalva53@edu.xunta.es 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquelas entidades que necesiten transporte deberán comunicarlo 

a o seu coordinador da zona antes das 14 horas do martes anterior as probas, 

indicando o número de prazas que necesitan e o lugar de recollida 

 

CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA: 

    

 En caso de lesión ou accidente deportivo, farán a comunicación do 

accidente vía web https//partsport.mgc.es ou telefónica 619818737 ou 

902888989. 

 En caso de urgencia vital , acudir ao centro médico máis próximo e 

comunicar o accidente antes de 24 horas 

      

 As probas a realizar son as que veñen na folla que se adxunta 

 

        CALENDARIO  
 
 
1ª Xornada:  16 de Marzo en Pobra benxamín e combinadas infantil 
 
2ª Xornada:  23 de Marzo en Riveira  infantil e combinadas alevín 
 
3º Xornada 30 de Marzo en Riveira alevin e combinadas benxamín 
 
4ª Xornada 06 de Abril en Pobra alevín e combinadas benxamín 
 
5ª Xornada 27 de Abril en Pobra benxamín e combinadas infantil 
 
6ª Xornada  04 de Maio en Riveira infantil e combinada alevín 
 
 
Provinciais: 
 
12 de Maio en Pobra: benxamín e alevín e combinadas infantil 
 
26 de Maio en Ferrol: infantil e combinadas benxamín/ alevín 
 
 
 



   
 

                
 


