DISPOSICIÓNS PRELIMINARES
Primeira. Cláusula de xénero
A Federación Galega de Atletismo (FGA) garante a igualdade efectiva de homes e
mulleres como un dos seus principios básicos de actuación. A tal fin, menciónelas
xenéricas en masculino que aparecen no articulado do presente
Regulamento entenderanse referidas tamén ao seu correspondente feminino, salvo
aqueles supostos en que especificamente fágase constar que non o é así.
Segundo. Cómputo de prazos
O concepto “tempada”, a efectos do presente Regulamento, abarca do 1 de xaneiro
ao 31 de decembro do ano correspondente, ambos inclusive. Para unha maior
claridade, como norma xeral e exceptuándose exclusivamente aqueles supostos
en que se indique expresamente o contrario, todos os prazos que fagan referencia
a materias relacionadas coa organización das competicións computaranse nos
termos previstos no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas. No caso dos prazos expresados
en días, aclárase que o son sobre días hábiles, excluíndose xa que logo do cómputo
os sábados, domingos e os días declarados oficialmente festivos na cidade sé da
central da FGA (A Coruña).
Terceiro. Licenza, disciplina, especialidade e proba atlética
1. O obxecto do presente Regulamento é regular a organización, participación,
desenvolvemento e efectos clasificatorios das competicións organizadas,
tuteladas ou recoñecidas pola Federación Galega de Atletismo (FGA),
2. Aos efectos do presente Regulamento, denomínase licenza FGA á licenza
expedida pola Federación Galega de Atletismo.
3. Unha disciplina atlética é unha agrupación de varias especialidades atléticas,
que teñen en común a forma en que se desenvolven atendendo ás habilidades
ou destrezas requiridas e que poden adscribirse a unha ou varias subespecialidades deportivas.
4. Unha especialidade atlética é unha agrupación de varias probas atléticas, con
características comúns ou similares, adscritas a unha mesma disciplina
atlética.
5. Unha proba atlética é unha actividade deportiva, normalizada e
regulamentada, recoñecida ou autorizada por World Athletics, a RFEA ou FGA,
adscrita a unha especialidade atlética.
6. A FGA conta coas seguintes especialidades deportivas que se subdividen en
subespecialidades:
a)
b)

Pista.
Pista Cuberta: celebradas en instalacións cubertas homologadas
Pista Ao Aire Libre: celebradas en instalacións abertas homologadas
Ruta (que inclúe todas as carreiras urbanas, de calquera distancia, como
millas urbanas, 10 km, medio Maratón, Maratón, gran fondo, ultra Maratón,
etc.).
c) Campo a través.
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d)
e)
f)

Marcha.
Marcha en Ruta
Road Walking
Trail running
Trail
Carreiras de Montaña
Trail walking
Atletismo en praia.

Cuarto. Competición
A efectos do presente Regulamento considérase competición ao evento de
atletismo que se celebra en Galicia ou resto de España, debidamente autorizado por
World Athletics (WA), European Athletics (EA), a Real Federación Española de
Atletismo (RFEA) ou pola propia Federación Galega de Atletismo e incluída no
Calendario internacional, nacional, ou autonómico, no que se desenvolven, de xeito
exclusivo ou principal, unha ou varias probas atléticas, con elaboración de
clasificación, resultados finais e determinación de vencedores. As competicións
poden celebrarse nunha soa xornada ou durante varias xornadas.
Cando a clasificación ou resultado dunha competición dea lugar á consecución dun
título oficial, previamente establecido, a denominación desta será a de Campionato.
Os organizadores de competicións que non reúnan esta condición evitarán utilizar a
expresión “Campionato” na denominación das que organicen, a fin de evitar xerar
confusión nos participantes, espectadores e medios de comunicación.
Carácter oficial ou non oficial. As competicións poderán ser oficiais e non oficiais.
1. Son competicións oficiais de atletismo as que a RFEA ou FGA cualifique
como tales dentro das súas competencias, sen prexuízo daqueloutras que
poidan selo polo Consello Superior de Deportes, Xunta de Galicia ou por
mandato legal. O carácter oficial materialízase mediante a incorporación ao
Calendario oficial RFEA ou FGA, aínda que é implícito cando a competición sexa
autorizada ou recoñecida como tal polo órgano competente da Federación, a
inscrición ou participación sexa federada e o seu resultado teña relevancia no
marco clasificatorio ou competitivo RFEA ou FGA.
A cualificación como oficial destas competicións implica o seu reserva de
nome, que non poderá ser utilizado para a celebración de calquera outra
actividade salvo autorización expresa da FGA ou, no seu caso, da RFEA.
Estas competicións poderán ser organizadas pola FGA ou polas entidades
indicadas neste regulamento. Nese caso este asumirá os dereitos, obrigacións
e responsabilidades legalmente establecidas e as que consten no contrato ou
convenio que se subscriba previamente ao efecto.
2. Son competicións non oficiais de atletismo as que, realizadas pola FGA no
seu ámbito de competencia, non están incluídas na súa Calendario de
competicións oficiais e non producen efectos clasificatorios nin de
incorporación ao sistema común de organización competitiva oficial
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do atletismo. Consisten nun evento ou un conxunto de eventos deportivos,
puntuais ou esporádicos, organizados pola propia FGA ou por un terceiro
designado, conveniado ou contratado con esta.
A FGA tamén poderá recoñecer, sen efectos clasificatorios nin asunción de
responsabilidade algunha sobre elas, determinadas actividades, eventos,
probas e outros acontecementos deportivos, non oficiais, con participación de
atletas
ou
entidades
deportivas
de
máis
dunha
Comunidade Autónoma e/ou de terceiros Estados, cando así o soliciten os
organizadores e estímese beneficioso para a promoción do atletismo pola súa
entidade, tradición ou repercusión social, mediática e/ou o número ou calidade
dos participantes ou asistentes.
Como norma xeral, e a salvo do que poidan establecer os acordos ou convenios
que se celebren expresamente ao efecto, o recoñecemento dunha
competición desta natureza obriga aos organizadores a que o seu
regulamentación remita ou se asimile á da FGA ou RFEA, e en especial
aos requisitos de organización previstos no presente regulamento, coas
excepcións ou adaptacións que se establezan. Nelas, a esixencia de licenza
poderá ser substituída pola doutro título habilitante que, en calquera caso,
deberá garantir o aseguramento en similares condicións ás dos titulares de
licenza federativa.
No presente Regulamento, a expresión xenérica “competicións” fai referencia
tanto ás oficiais como ás non oficiais.
Quinto. Calendario
O Calendario galego ou nacional de atletismo (tamén denominado Calendario FGA
ou RFEA), é o conxunto de competicións programadas, autorizadas pola FGA ou
RFEA, que está previsto que se celebren en Galicia ou resto de España durante a
tempada deportiva (entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro, coincidente co ano
natural).
O Calendario RFEA ou FGA conterá a denominación de cada competición e as
especialidades deportivas, sub-especialidades deportivas e disciplinas atléticas que
a integren, así como o lugar e data de celebración. A inclusión dunha competición
no Calendario FGA ou RFEA xerará os dereitos, vantaxes, obrigas e
responsabilidades previstos no presente Regulamento e demais normas da FGA ou
RFEA, sen prexuízo das previstas pola lexislación vixente.
O Calendario galego de atletismo será aprobado anualmente pola Asemblea Xeral
da FGA a proposta da Comisión Delegada. Non poderán incorporarse ao Calendario
da FGA:
a) As competicións cuxos organizadores deban algunha cantidade polos
conceptos de foto-finish, gastos de xuíces e oficiais ou outros integrantes á
FGA. Asemade cando deban os custos de inscrición en controis,
campionatos, premios a atletas de edicións anteriores, ou calquera outro
concepto directamente derivado da organización ou participación de
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competicións FGA durante a tempada en curso ou precedentes. Asemade se
teñan débedas con algún outro colectivo da FGA (Representantes de Atletas,
Clubs, etc )
b) Igualmente, non se incluirán no Calendario da FGA aquelas competicións que
non aboen o canon correspondente ou que non cumpran os requisitos
establecidos no apartado 2.2.9. Se non se depositase o aval no prazo
correspondente (caso de ser necesario) a competición poderá ser retirada do
Calendario da FGA.

REGULAMENTACIÓN 2021: Páxina | 4

