ATLETISMO FEDERADO EN GALICIA – CATEGORÍAS MENORES.
A Federación Galega de atletismo, FGA, é a encargada de regular as competicións de atletismo
que se celebran na comunidade autónoma Galega.
Como norma xeneral, a participación nas probas organizadas pola FGA requiren que o atleta
teña licenza federativa e seguro en vigor durante a tempada na que se realiza a competición.
Todos os atletas do club teñen unha licenza federativa o seu número é individual e único
durante toda a vida atlética.
O club facilitará este número a cada un dos atletas para que poidan utilizalo nas competicións
nas que se inscriba pola súa conta. É importante indicar sempre este número de licenza nas
competicións para que figure como atleta pertencente ao club Millaraio.
A FEDERACIÓN NON PROPORCIONA TRANSPORTE A NENHUMA DAS COMPETICIÓNS
FEDERADAS.
Nos campionatos galegos a inscrición de atletas que logo non participen (sen xustificación)
será sancionada pola federación con 3 euros de multa.
A continuación indícanse, na súa orde cronolóxica, as principais probas do atletismo federado
en Galicia:

CROSS OU CAMPO A TRAVÉS
As probas de cross xurdiron da idea de aproximar o deporte a natureza facendo dos obstáculos
naturais unha dificultade engadida a dureza das probas de resistencia.
A súa preparación é fundamental para unha mellora xeral da resistencia, forza e propiocepción
de extremidades e articulacións, requisitos importantes de cara a adquirir as condicións
básicas adecuadas para afrontar a preparación específica das probas de pista e campo que se
desenvolven durante a tempada.
A programa Xogade encárgase da estrutura competitiva nas categorías alevín ata a Infantil ,
nas categorías cadete e xuvenil é a FGA a encargada organizando, directamente, o campionato
Galego individual e por equipos.
Para a participación neste campionato non é necesario ten unha marca mínima, e convén
resaltar que os primeiros colocados (individuais e por equipos) gañan o dereito de participar
no campionato de España específico de cross.
Normalmente as probas de cross da FGA celébranse durante o mes de febreiro ou marzo.

PISTA COBERTA
As competicións baixo teito son características dos países con climatoloxía fría, non sendo
nada comúns nos países do hemisferio sur. A mala climatoloxía de Galicia, impide as
competicións o aire libre en condiciones e dificulta a programación de actividades que
permitan unha preparación en pista adecuada.
As pistas oficialmente teñen 200m de perímetro e unha recta interior de 60m, aínda que
acéptanse resultados de pistas con outras dimensións. Un exemplo claro o temos en Galicia,
onde a única pista cuberta (A Coruña) ten 160m de perímetro e unha recta interior de 50m.
A tempada oficial normalmente transcorre de xaneiro a marzo pero pola falta de locais
apropiados apenas se fan competicións, limitándose practicamente aos campionatos galegos
de cada categoría.
Para o club non se trata dun obxectivo de preparación específica, pero si de participación, con
fines de motivación, experiencia, creación de grupo e de test específico de toma de contacto
coas probas de pistas.
1. Campionato Galego Benxamin, Alevin, Infantil:
Para participar non son necesarias marcas mínimas de participación, pero para limitar a
participación empregase una sistema de inscrición por ranking no que se aceptan marcas
de aire libre e tamén da tempada anterior, aínda que cos cambios de categoría, moitas
veces non valen.

2. Campionato Galego Cadete e Xuvenil:
Piden mínimas de participación que normalmente son as mesmas todos os anos aínda que
se confirmen nunha circular sobre 3 semanas antes da competición. Aceptan marcas de
aire libre e tamén da tempada anterior, aínda que con diferenzas segundo a tempada en
que se faga. (son mais fáciles si se fan no mesmo curso).
Ambos campionatos dispútanse no palacio dos deportes de Riazor, podendo varias as datas de
celebración entre os meses de xaneiro a marzo.

PISTA AIRE LIBRE:
A maior cantidade e variedade das probas situasen neste tipo de competición, motivo polo que
son o obxectivo máis importante da tempada, onde buscaremos ofrecer a posibilidade mais
variada de practica motriz utilizando as competicións do atletismo como medio de motivar e
ofrecer diferentes experiencias.
A Primeira parte da tempada, dende marzo a maio, está dedicada as probas de Xogade ( xa
detalladas na circular anterior sobre deporte escolar) aínda que durante todo o curso se
realizan controles de marcas e torneos co obxectivo de practicar e conseguir marcas oficiais.

Controles de marcas/torneos/trofeos:
Son probas organizadas pola federación, as súas delegacións, clubs, institucións deportivas,
Concellos, etc que buscan ofrecer a posibilidade de competir baixo a supervisión de xuíces e
ter as marcas validadas e rexistradas para os efectos oportunos.
A única diferenza dos controles, torneos e trofeos é que nos dous últimos, a organización
encárgase de agasallar de algunha maneira aos gañadores, individuais ou por equipos.
Ata a tempada anterior (2012) as inscricións para os controles eran individuais, pero a partir da
presente tempada so poden ser feitas por intermedio do Clube a través da plataforma on-line
habilitada pola FGA. A participación nos diferentes controles (case sempre gratuítos) é libre,
aínda que sempre requirirá da consulta aos adestradores. A dirección deportiva ou os
adestradores poden indicar a participación dun grupo ou de todo o club nunha proba de
interese especial para a programación da tempada.
Podedes consultar toda a información en relación a estas competicións na web da FGA.

Campionatos galegos Individuais:
A FGA asume a organización dos campionatos galegos de atletismo en pista de todas as
categorías excepto infantil , xa que esta categoría esta contemplada dentro do deporte
escolar. Estas probas, normalmente, celebrarse nos meses de maio e xuño:

Campionato galego Benxamín/Alevín :
-

Poden participar todos os atletas que teñan a licenza en vigor, aínda que se fai unha
selección por Ranking.

-

Clasificaranse as 16 mellores marcas dos atletas inscritos en cada proba. Todos os atletas
deberán ter acreditada unha marca oficial na proba na que se inscriben, que debe
indicarse no momento da inscrición. Valen todas as marcas de competicións escolares ou
federadas, controladas polos xuices da federación.

-

Cada atleta poderá participar nun máximo de 2 probas do programa e categoría. No caso
de ser carreiras, sómente unha delas poderá superar os 250m.

Campionatos galegos Cadete, Juvenil, Junior y Promesa:

-

Poden participar todos os atletas que teñan a licenza en vigor e que acaden a marca
mínima de participación que indica o regulamento para cada proba.

-

Cada atleta poderá participar nun máximo de 2 probas do programa e categoría. No caso
de ser carreiras, sómente unha delas poderá superar os 200m.

-

O Campión de cada proba na Categoría cadete clasifícase para representar Galicia no
campionato de España de Federacións Autonómicas

Campionato galegos de probas combinadas. Categoría Cadete e superiores.

-

Según acordo da Asamblea nos campionatos de probas combinadas só poden participar
atletas que acrediten rexistros no 40% das probas que compoñan a combinada na que
participen, e dentro de eses rexistros exista unha proba de carreira, unha proba de salto e
unha proba de lanzamento.

-

Participan os 8 atletas con mellores marcas na tempada en cada unha das categorías.

-

A competición se divide en 2 días independente da categoría para que non se faga
demasido esforzo ao completar 6 ou mais probas seguidas nunha mesma xornada.

Campionatos galegos por equipos:

-

Os campionatos galegos por equipos se fan nas diferentes categorías de benxamín a
absoluto en diferentes períodos da tempada segundo o calendario do ano, sen ter unha
data fixa, aínda que o Benxamín, Alevín Infantil, soa ser en xuño e os Cadete e Xuvenil
despois das vacacións en Setembro ou outubro (recordade que a tempada de atletismo vai
de Novembro a Outubro.

-

Cada atleta pode tomar parte en un máximo 2 probas (incluído o relevo).

-

Clube debe anotar un atleta en cada unha das probas do programa e o posto que acada o
atleta lle outorgará un determinado número de puntos ao Clube.

-

Se fará unha clasificación final coa suma dos puntos en cada unha das probas. O Clube que
acade mais puntos será considerado campión galego por equipos.

O Millaraio considera como unha competición prioritaria por fomentar a participación en
equipo nas mais diferentes probas do atletismo e tamén por incluír os relevos no seu
programa de probas.

Para calquera consulta ou dubida referente as competicións, podedes consultar na paxina da
federación galega de atletismo: www.atletismogalego.org ou preguntar directamente aos
adestradores ou director técnico do Clube!

