
 
    

 
 

  
          DEPORTE EN IDADE ESCOLAR 

 
CAMPIONATO CAMPO A  TRAVÉS ; SANTIAGO 

     
       FASE INTERCOMARCAL 
 
     Organizado pola  Agrupación Deportiva “LA PARRA”, e baixo o control 
técnico do Comité Territorial de Xuices da F.G.A.,celebraráse  o Campionato 
Escolar de Campo a Través  da Zona de Santiago, no circuito do Parque 
EUGENIO  GRANELL, zona cercana a Cafetería,  en pista de herba, en 
Santiago o sábado 18  de Xaneiro do 2.020 
As datas de nacemento dos atletas  son : 
 

        BENXAMIN : Nados nos anos 2.011-2.012 
 

        ALEVIN        : Nados nos anos 2.010-2.009 
 

   INFANTIL    : Nados nos anos 2.007-2.008 
 

    CADETE      : Nados nos anos 2.006-2.005 
     
     REGULAMENTO: 
 

1- Participan os equipos e deportistas clasificados das fases anteriores, 
e que son os que se citan na nota que se adxunta,.  

 
       2- Cada equipo estará formado por 6 atletas dos que puntuarán os 4 
mellor clasificados , agás na categoría cadete , na que puntuaran os tres 
primeiros. Aquelas entidades que teñan mais dun equipo clasificado na mesma 
categoría, deberan diferenciarlos na súa inscripción. 
 

3- Estableceránse dúas clasificacións: individual, segundo orde de 
chegada, e por equipos sumando os puntos obtidos polos 4  ou 3 corredores 
millor clasificados, resultando ganador o equipo que acade menos puntos 

 
4- Esta tempada haberá dous Campionatos Provinciais. Un absoluto 

que celebraráse o sábado 01/02 e outro escolar, para Centros de Enseñanza 
que terá lugar o venres 06/03, sendo incompatibles ambos Provinciais. Os 
Colexios e IES farán constar na súa inscripción para esta fase intercomarcal, si 
aspiran a participar no campeonato provincial de Centros Escolares ou 
queren ir ao Campionato absoluto 

Dos equipos  e atletas participantes nesta xornada intercomarcal,  
clasificanse para cada un destos Campionatos Provinciais os dous primeiros 
equipos de cada categoría, e os atletas que entren na meta nos postos 1 ao 8 , 
si non pertencen a estos equipos,  
 

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

 



 
 
 
 
 
 

  
 

5- Horario e distancias aproximadas a percorrer. 
 

                    Hora                       Categoría                     Distancia aproximada 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  Benxamin feminino      600 ms 
11,07  Benxamín masculino     600ms 
11,15   Alevin feminino             1.000 ms 
11,28  Alevin masculino   1.200 ms 
11,41  Infantil feminino             1.200 ms 
11,55  Infantil masculino   1.600 ms 
12,10  Cadete feminino   1.600 ms 
12,25  Cadete masculino   3.500 ms 
 

 6- Tódolos atletas e entrenadores deben estar inscritos na paxina de 
Internet  www.deporteescolargalego.org, programa XOGADE. 
 

7- As INSCRICIÓNS coas listas dos  equipos participantes enviaránse 
,antes das 20 horas do martes anterior a  competición, á dirección de correo 
electrónico  paalva53@edu.xunta.es, no modelo que  se adxunta. 

 
 Os clubes FEDERADOS no deporte de atletismo, deberan formalizar a 

inscrición dos atletas con licencia federativa a través da plataforma 
https://isis.rfea.es/sirfea2/ tamén ata o martes anterior á competición ás 20 
horas. 

 
8-Os equipos, de fora de Santiago, que necesiten transporte o solicitarán 

ata o martes anterior as probas , indicando o número de viaxeiros 
 
9- A composición dos equipos pode ser  distinta dos da fase anterior 
 
10-Poden utilizarse os vestiarios do pavillón de Pontepedriña 
 
11- Os Delegados recollerán os dorsais en Secretaría, antes do 

comenzo das probas .A organización non facilitará imperdibles, que debeis 
traer vos para suxetar ben os dorsais 

  
12-Tódolo non previsto neste reglamento resolveráse co  da I.A.A.F. 
 
13- Habrá trofeos para os tres primeiros equipos de cada categoría e 

medallas para os seus integrantes, asi como   para os  3 primeros individuais 
 
14- No caso de lesión, que requiera asistencia médica, no urxencia vital, 

teñen que chamar aos teléfonos 619818737 ou 902888989, e ahí indicaran o 
Centro médico ao que hai que ir. 

 
15- A organización non se fai responsable dos danos morais e materiais 

que poideran xurdir con motivo das probas.                                 


