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5ª XORNADA XXXVIII COPA DEPUTACION DE ATLETISMO EN PISTA
Lugar: Pista Joseﬁna Salgado – C.D. de Monterrei – Pereiro de Aguiar – Ourense
Data: Sábado 26 de xuño de 2021
Organiza: Delegación de Ourense da Federación Galega de Atle smo
Patrocina: Excma. Deputación Provincial de Ourense
Colaboran: Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia – Concello de
Pereiro de Aguiar e Concello de Ourense
Control Técnico: Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de Atle smo
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Comunicar Renuncias ata as 20’00 do xoves día 24 de xuño no correo electrónico:
ourense@atletismo.gal. Calquera cambio producido despois deberá asumir unha multa de 3€.
Co horario deﬁni vo, publicarase a cadencia de salto de altura, táboas de lonxitude e triplo salto e
o horario de cámara de chamadas.
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1.- Os par cipantes, delegados e entrenadores deberán pasar polo punto de acreditación para,
unha vez entregada a folla de declaración responsable, re rar o seu dorsal e pulseira acredita va,
para poder acceder as gradas, a pista e a cámara de chamadas.
2.- Nos concursos aceptaranse 12 par cipantes.
3.- Poderán par cipar todos/as os/as atletas federados/as con licencia federa va en vigor para a
tempada actual (2021). Non se permi rá o acceso dos atletas a instalación ata 60’ antes da súa
pobra e deberán abandoar a instalación, a maior brevedade posible, unha vez ﬁnalizada a súa
par cipación. Non se publicarán resultados, haberá resultados en directo na web
www.atle smo.gal.
4.- Limitación na inscripción. Cada atleta poderá realizar un máximo de 2 probas, os atletas non
absolutos solo unha proba pode ser superior os 200m. Rexeitarase a inscrición dos atletas inscritos
en máis de 2 probas, non serán admi dos en ningunha delas e non se admi rá a súa par cipación.
5.- As inscricións faranse a través do sistema online da web da rfea h ps://isis.rfea.es/sirfea2/, ata
as 20.00 horas do mércores anterior a disputa da proba. A organización priorizará a par cipación
dos atletas con licenza por Clubes da Provincia de Ourense. Cada clube ourensán terá dereito
como mínimo a un atleta por proba. No caso de ser superado o tope de inscricións, aplicarase o
criterio de mellores marcas nas tempadas 2020 e 2021 na proba especíﬁca.
Entre aqueles/as atletas inscritos/as sen marca, terán preferencia na inscrición os clubes da
provincia de Ourense.
En ningún caso se aceptarán inscricións fora de prazo.
6.- A responsabilidade das inscricións dos atletas, salvo que sexan independentes, corresponderá
ao seu club. Aplicaranse as seguintes penalizacións polo incumprimento da norma va de
inscricións:
- Se o/a atleta, previamente inscrito/a non par cipa ﬁnalmente a sanción será de 3€ por atleta
inscrito/a e por proba, salvo causa xus ﬁcada e comunicada por escrito no correo electrónico
ourense@atle smo.gal con unha antelación mínima de 24 horas. No caso de lesión deberá
acreditarse o xus ﬁcante faculta vo.
- Non acreditar a veracidade nas inscricións enviadas a F.G.A. 6€ por atleta con datos falsos.
7.- Os atletas deberán u lizar o dorsal outorgado pola organización de forma totalmente visible no
peito. O incumprimento de esta norma será mo vo da descualiﬁcación. Sera responsabilidade dos
atletas levar consigo imperdibles ou calquera outro sistema para a colocación do dorsal.
8.- O aforo será controlado e limitado. Establecerase para elo a pe ción de cita previa. Por
Protocolo Covid-19 e polas restriccións de aforo nas gradas por Protocolo da propia instalación, a
Organización acreditará a 1 Delegado/a-Responsable por Clube par cipante e 1 adestrador por
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cada 10 atletas que presente cada Clube par cipante; deberán cubrir o formulario habilitado ó
efecto no si o web h ps:\\www.atle smo.gal e pasar o control de acreditación.
9.- Todos/as os/as par cipantes deberán cumprir o protocolo COVID-19 establecido pola F.G.A., así
como as indicacións do Responsable COVID-19 da F.G.A. A maiores as normas COVID-19 que
establezan os responsables da instalación.
10.- Todo o non disposto no presente regulamento resolverase, por esta orde, de acordo as normas
da F.G.A., R.F.E.A. e W.A.
En Ourense a 17 de xuño de 2021
O DELEGADO FGA EN OURENSE
Angel Fidalgo Vázquez
(asinado no original)

Actividade Subvencionada pola
Excma. Deputacion Provincial de Ourense

Colaboran

