
CIRCULAR 28-2018.- II TROFEO ESCOLA DE MARCHA ATLÉTICA.-  
Pontevedra, 8 de abril de 2018 
- A todas as Delegacións (*) 

- A tódolos asembleístas 

- A tódolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada 

(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación 

 
Art.1). Dentro das actividades do Sector de Marcha da FGA e a proposta del 

coordinación del sector, a Federación Galega de Atletismo, , organiza o día 8 de Abril 

do 2018 nas pistas de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva o II 
Trofeo Escola de Marcha atlética da Deputación de Pontevedra, ca colaboración da 

Delegación da FGA en Pontevedra e a Escola de Marcha da Deputación de Pontevedra.  

 

Art.2). As inscricións realizaránse a través do sistema online na web da RFEA 

hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/) ata ás 20:00h do Martes dia 3 de Abril de 2018. 
                            
Art.3). Os tres primeiros e tres primeiras atletas classificados/as das categorias: 

benxamin/sub10; alevín/sub12; infantil/sub14; cadete/sub16; xuvenil/sub18/; junior/ 

sub20; promesa/sub23; senior e másters recibirán unha medalla conmemorativa do 

trofeo, sendo de obrigado cumprimento acudir o protocolo de premiacións. Caso 

contrario, non se fará entrega das medallas. Asemade, entregarase trofeo aos tres 

primeiros e primeiras atletas da clasificación absoluta na proba dos 5000m marcha. 
 
Art.4). O horario e distancias do campionato e o seguinte: 

10:30 HORAS       1.000 m. Sub10          H-M  

10:45 HORAS       2.000 m  Sub12          H-M  

11:05 HORAS       2000 m   Sub14          H-M  

11:25 HORAS       3.000 m  Sub16        Mulleres  

11:55 HORAS      5.000 m. Sub16/Sub18/Sub20/Sub23/Senior e Máster  Homes  

12:35 HORAS       5.000 m. Sub18/Sub20/sub23/Senior e Master  Mulleres 
 

Proba NON puntuable para o circuito galego de marcha 2017-2018 

Dacordo ca nova regulamentación RFEA haberá Pit lane en todas as probas. 

     

Art.5). Todo o non  disposto no presente Regulamento resolverase, de acordo coas 

normas da, FGA, da RFEA e da I.A.A.F por este orden. 
 

Dolores Rojas Suárez 

Secretaria Xeral da  FGA 

 
A Coruña, 26 de marzo de 2018 


