
 

  

          
 

 

                   Coa previa autorización do Concello  de Vigo ,e da Federación Galega de Atletismo se 
        disputará a xornada:“Honrando aos Medallistas do 1921”, o sábado 16 de outubro  do 
        ano 2021 en xornada de mañá, nas instalacións do Estadio Municipal de Atletismo de Balaídos, 
        cumprindo coas condicións establecidas no presente regulamento e na “Normativa Xeral de  
        Competicións Oficiáis”. 
                    A competición desenvolverase seguindo o Protocolo FISICOVID  DXT Galego da F.G.A.  

           en vigor establecéndose medidas de actuación Anti COVID-19 específicas para dita instalación. 
 

          Artigo 1. Inscripcións e participacións  
                As inscricións, cun máximo de dúas por atleta (no caso das carreiras, só unha poderá 
        ser superior a 300 metros), realizaranse a través de plataforma https://isis.rfea.es/sirfea2/  
        para atletas de ambolos dous sexos, quen no tuvese acceso poderá remitila, con licenza en  
        vigor, a: comesana@comesana.org ata as 23:59 horas do martes antes da competición.  
               As limitacións según proba decidiranse polo nivel das marcas da tempada 2021, ou dende 
         o ano 2019, nos casos xustificados e razoados. 
 

         Artigo 2. Compensacións por nivel atlético acadado na xornada. 
                  A organización outorgará compensacións en metálico de 100 € no concepto de gastos 
        por desprazamento e estancia, ao primeiro posto de cada proba sempre que a marca acadada  
        sexa dun nivel atlético de, alomenos, 867 puntos por táboa Internacional da World Athletics. 
 

         Artigo 3. Entrega dorsáis e control atletas. 
                Todolos dorsais dos atletas serán entregados pola organización no momento da confir- 
        mación de participación, que realizaráse cun tempo mínimo media hora antes do comezo de  
        cada proba, debendo os atletas respetar a publicidade impresa nos mesmos. 
 

          Artigo 4. Acceso persoal tecnico e aforo. 
                O acceso á instalación estará controlado e limitado, segundo a capacidade da instalación  
       e de acordó a situación actual derivada do COVID-19, e as peticións admitidas a cada entidade. 
                Publicarase un formulario en  https://atletismo.gal/ para a solicitude de acceso unha vez  
       sexan publicadas as inscripcións admitidas a participar. 
               Poderán establecerse quendas para o acceso a instalación. 
 

         Artigo 5. Acceso atletas a instalación. 
               Cada atleta poderán acceder á instalación dende 1 hora antes da súa proba e finalizada a  
       súa participación, e acaso premiación, deberá abandonar a instalación o antes posible. 
                No acceso á instalación é obrigatoria a entrega do impreso, debidamente cumprimentado e 
       asinado,.de Declaración Responsable, que estará dispoñible en https://atletismo.gal/  
 

         Artigo 6. Cámara de Chamadas 
               Todalas persoas inscritas deberán acreditarse na Cámara de Chamadas mediante súa licenza 
       federativa ou documento oficial con fotografía. 
                Os horarios de Cámara de Chamadas axustaranse por proba, cumprindo o Protocolo FISICOVID, 
       ao establecido na normativa F.G.A. 
 

         Artigo 7. Indidencias e reclamacións 
                  Toda persoa asistente terá que estar disposta a cumprir o protocolo COVID-19 establecido  
         pola FGA, así coma as indicacións da organización e persoa Responsable COVID-19 da F.G.A. 
               Para todo o non disposto neste regulamento aplicarase a normativa WA. 
 

                Disrtinción al Mérito Deportivo de la Xunta de Galicia 2015 - Vigués Distinguido 2016 - Insignia de Oro de la Federación Galega de Atletismo 2015 

 



 
          Artigo 8. Horario e programa de probas.  
        (O número de participacións serán segundo o protocolo COVID 19 vixente na data das probas ) 

HORA PROBA CATEGORÍA Admisión Marcas 867 puntos 

10:30 5.000 m lisos Homes 12 14’41”34  

10:50 Lanzamento de Disco 2 Kg  Homes 10 49,43 m 
10:50 Lanzamento de Peso 4 Kg  Mulleres 10 11,53 m 

10:50 Salto de Lonxitude *  Homes 10 6,74 m 

10:50 5.000 m lisos  Mulleres 12 17’44”13 
11:15 1.500 m lisos  Homes 8 3’58”97 

11:21 1.500 m lisos  Homes 8 3’58”97 
11:27 1.500 m lisos  Homes 8 3’58”97 

11:34 1.500 m lisos  Mulleres 8 4’45”63 
11:42 1.500 m lisos  Mulleres 8 4’45”63 

11:50 1.500 m lisos  Mulleres 8 4’45”63 

11:58 1.000 m lisos  Sub16  Homes 8   

12:03 1.000 m lisos  Sub16  Homes 8   

12:08 1.000 m lisos  Sub16  Homes 8   

12:13 1.000 m lisos  Sub16  Mulleres 8  

12:18 1.000 m lisos  Sub16  Mulleres 8   

12:20 Lanzamento de Disco 1 kg   Mulleres 10 48,86 m 

12:20 Salto de Altura **  Mulleres 10  1,64 m 
12:20 Lanzamento de Peso 7,260 Kg  Homes 10 15,73 m 
12:20 Salto de Lonxitude *  Mulleres 10  5,39 m 
12:24 1.000 m lisos.  Sub16  Mulleres 8  
12:30 500 m lisos  Sub-14 Homes 8  
12:34 500 m lisos  Sub-14 Mulleres 8  
12:40 400 m lisos  Homes 8 49”85 
12:44 400 m lisos.  Homes 8 49”85 
12:48 400 m lisos.  Homes 8 49”85 

12:52 400 m lisos.  Mulleres 8 59”10 

12:56 400 m lisos.  Mulleres 8 59”10 

13:00 400 m lisos.  Mulleres 8 59”10 

13:10 100 m lisos.  Mulleres 8 12”65 

13:13 100 m lisos  Mulleres 8 12”65 

13:16 100 m lisos  Mulleres 8 12”65 

13:19 100 m lisos  Homes 8 11”06 

13:21 100 m lisos  Homes  8 11”06 

13:24 100 m lisos  Homes 8 11”06 
        

           * Saltos de Lonxitude: Táboas de batida a 3 metros do foso de caída. 
         **  Salto Altura: Listón inicial a 1,00 m subiendo de 5 en 5 cm ata 1,35 m, logo de 3 en 3 cm.               
        Nota: Coas inscricións admitidas definitivamente, a organización podería modificar os horarios. 
 

      (A celebración desta xornada estará condicionada á evolución da pandemia do COVID-19, e ao estrito  
      cumprimento da normativa vixente no momento da celebración da competición e das directrices estable- 
      cidas polas autoridades sanitarias sobre as medidas de prevención e riscos de contaxio da COVID-19). 
 

                 O feito de inscribirse neste evento, implica a total aceptación do preceptuado  
     no presente regulamento 

 

                                                                                       Comesaña Sporting Club  
 

                Disrtinción al Mérito Deportivo de la Xunta de Galicia 2015 - Vigués Distinguido 2016 - Insignia de Oro de la Federación Galega de Atletismo 2015 

 


