
 

 

 

XORNADA EQUIPOS XOGADE PONTEVEDRA 
 

DATA Sábado 11 de decembro de 2021 LUGAR Ourense (Pista Cuberta Expourense) 

ORGANIZA Servizo Provincial Deportes Pontevedra – Xunta de Galicia 

COLABORA Expourense CONTROL TÉCNICO Comité́ Galego de Xuíces 
 

 
 

1) Horario: 

REGULAMENTO modificado 

 
 

Hora Proba Categoría Xénero 

16:30 60 m.l. S1 Alevín (S12) Homes 

16:30 Altura3 Alevín (S12) Mulleres 

16:30 Lonxitude1 Benxamín (S10) Homes 

16:30 Peso Benxamín (S10) Mulleres 

16:35 60 m.l. S2 Alevín (S12) Homes 

16:50 60 m.l. S1 Alevín (S12) Mulleres 

16:55 60 m.l. S2 Alevín (S12) Mulleres 

17:00 60 m.l. S3 Alevín (S12) Mulleres 

17:10 Peso Benxamín (S10) Homes 

17:10 Lonxitude1 Benxamín (S10) Mulleres 

17:20 Altura3 Alevín (S12) Homes 

17:30 50 m.l. Benxamín (S10) Homes 

17:45 50 m.l. Benxamín (S10) Mulleres 

17:55 Lonxitude1 Alevín (S12) Mulleres 

17:55 Peso Alevín (S12) Mulleres 

18:10 Altura2 Benxamín (S10) Homes 

18:20 500 m.l. S1 Alevín (S12) Homes 

18:30 500 m.l. S2 Alevín (S12) Homes 

18:40 500 m.l. S1 Alevín (S12) Mulleres 

18:50 500 m.l. S2 Alevín (S12) Mulleres 

18:50 Altura2 Benxamín (S10) Mulleres 

18:55 Lonxitude1 Alevín (S12) Homes 

18:55 Peso Alevín (S12) Homes 

19:00 500 m.l. Benxamín (S10) Homes 

19:10 500 m.l. Benxamín (S10) Mulleres 
 

1 Cada participante disporá de 4 intentos. A táboa estará situada a 1 m. 
2 A cadencia benxamín será: 0,75-0,80-0,85 e de 5 en 5cm. 
3 A cadencia alevín será: 0,90 -0,97-1,04-1,10-1,16-1,22-1,28 e de 5 en 5cm. 
4 Cada participante disporá de 4 intentos. 



 

 

2) O uso dá máscara será ́ obrigatorio para a participación en todas as probas. 

3) O horario poderá ́ sufrir modificacións en función dos inscritos definitivos. 

4) Os participantes deberán estar dados de alta no XOGADE na modalidade de Atletismo en 

Pista no apartado de Actividade Deportiva Escolar, pertencendo a unha entidade da 

provincia de Pontevedra. 

5) Cada equipo estará composto por 6 participantes masculinos e 6 femininos. Cada 

entidade poderá participar con un ou dous equipos (A e B). En cada proba deberán tomar 

parte catro representantes de cada equipo (2 homes e 2 mulleres). Ao mesmo tempo, 

cada atleta poderá participar nun máximo de dúas probas, sendo unha delas unha 

carreira e outra un concurso. En ningún caso un atleta poderá facer dúas carreiras ou 

dous concursos. 

6) Os clubs participantes poderán facer uso do servizo de transporte, solicitando o mesmo 

antes do día 6 de decembro ás 23:59h no email: transporte-

xogade.pontevedra@xunta.es. Indicando o numero de prazas necesarias para 

deportistas e para adestradores (1 adestrador/a por cada 12 participantes) No caso de 

haber prazas libres no transporte, poderán participar deportistas do mesmo club que 

non formen parte do equipo fora de concurso. 

7) A puntuación dos equipos será correlativa aos participantes por cada categoría (N), 

sumando N puntos a primeira persoa clasificada, N-1 o segundo, e así sucesivamente. 

Rematadas as probas, sumaranse os puntos de homes e mulleres para obter unha 

clasificación mixta conxunta.   

8) Inscricións: ata as 23:59 horas do luns 6 de decembro pola extranet da RFEA 

(https://isis.rfea.es/sirfeá2/) ou en caso de non ter acceso, enviando correo electrónico 

a: competicion@atletismo.gal achegando nome, apelidos, data de nacemento, entidade, 

e probas nas que desexe participar. Non se admitirán inscricións fora de prazo. 

9) Poderase confirmar a participación e recoller o dorsal, ata 50’ antes do comezo de cada 

proba. Entregaranse os mesmos a un representante de cada club. 

10) Reclamacións: Segundo manual da W.A. 

11) A organización  non  se fai responsable  dos danos  morais ou materiais que poidan  

producirse con motivo da disputa desta competición. 


