ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
Sábado 26 de marzo de 2022

Edificio EGAP
SANTIAGO DE COMPOETELA

Remítese o día 10 de abril do 2022 o borrador da acta da Asemblea Xeral Ordinaria
da FGA, celebrada o 26 de marzo de 2022. No caso de apreciar calquera erro, en
relación ao artigo 48º, apartado b dos estatutos da FGA, sobre a obriga do
secretario xeral da FGA de “redactar acta de todos os acordos” rógovos que o
comuniquedes a través do correo secretaria@atletismo.gal.
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ORDE DO DÍA

1. Saúdo e benvida do Presidente da FGA.
• Lista de compoñentes.
• Designación de dous delegados escrutadores.
2. Informe do Presidente da FGA.
3. Informe do Comité Galego de Xuíces da FGA
4. Aprobación, se procede, da Acta da Asemblea Xeral anterior.
5. Estudo e aprobación, se procede, do Calendario de Competicións e
normas técnicas da tempada 2022.
6. Aprobación, se procede, da liquidación definitiva do ano 2020.
7. Aprobación, se procede, da liquidación provisional do ano 2021.
8. Ratificación, se procede, da normativa de licenzas 2022 aprobada
pola Comisión Delegada da Asemblea Xeral.
9. Aprobación, se procede, do proxecto de orzamento para o ano 2022.
10. Estudo e debate das propostas presentadas polos/as asembleístas e
Órganos de Goberno da FGA.
11. Rogos e cuestións dos membros da Asemblea.

1.- Saúdo e benvida do presidente. Lista de compoñentes. Designación de dous
delegados escrutadores
Sendo as 16:30h do día 27 de marzo de 2021 o presidente saúda aos presentes,
indicando que non habendo asistentes presenciais suficientes para principiar a
Asemblea Xeral o seu comezo será ás 17,00 horas, tal e como está previsto na
convocatoria.
Ás 17,00 horas principia en segunda convocatoria a Asemblea Xeral de carácter
Ordinario. O presidente da FGA D. Isidoro Hornillos, saúda a todos os membros e
agradécelles a asistencia e o seu compromiso manifestado coa súa participación
Realízase un minuto de silencio na memoria por aquelas persoas queridas polo noso
deporte que nos deixaron, facendo referencia a Luis Nogueira, Pilar Marquiz, Charo
Moyano e Fernando Tallón.
Isidoro Hornillos cédelle a palabra ao Secretario Xeral, Carlos Castro Vicente, para
que proceda a pasar lista aos asistentes. O secretario xeral procede a nomear cada
un dos integrantes da Asemblea Xeral, solicitando, no caso dos representantes con
poderes, a súa documentación acreditativa. Todos eles amosaron o D.N.I. No cadro
da páxina seguinte indícase os asistentes así como os representante de clubs con
acreditacións na Asemblea Xeral.
Tamén asistiron, entre outros: o asesor xurídico da F.G.A. Don Rafael Alonso
Martínez, sen dereito a voto.
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PRESIDENCIA DA FGA
Presidente da FGA
Isidoro Hornillos Baz

Sí

ENTIDADES DEPORTIVAS: AMBITO PROVINCIAL
Entidades deportivas de A Coruña
Atlética A Silva
Club Atletismo Carballo
Atletismo Coruña Comarca
Club Atletismo Fene
Club Atletismo Fontes do Sar
Club Atletismo Millaraio
Club Atletismo Narón
Club Atletismo Negreira
Club Atletismo Olympo
Club Atletismo Ria de Ferrol C. Arenal
Club Atletismo Riazor Coruña
Club Atletismo Santiago
Club Atletismo Sar
Club Compañía de María
Club Marineda Atlético
La Mochila del Deporte

Sí
Non
Non
Non
Non
Sí
Sí
Sí
Sí
Non
Non
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Entidades deportivas de Ourense
Asociación Dep. Limiactiva
Asoc. Deportiva Atlética do Sil (ADAS)
Club Atletismo Arenteiro
Club Atletas Veteranos Ourense
Club Deportivo La Purísima
Club Ourense Atletismo
Club Burgas Atletismo
Club Carmelitas de Ourense
Club Deportivo Aurum
Escuela Ben Cho Shey
Ourenrunning

Sí
Sí
Sí
Non
Sí
Sí
Sí
Non
Sí
Sí
Sí

Entidades deportivas de Lugo
Club Atletismo Friol
Club Atletismo Franciscanos de Lugo
Club Polidep. Maristas Lugo
Lugo Running by RL
Escola Atlética Lucense

Non
Non
Non
Sí
Non

Entidades deportivas de Pontevedra
Asociación Deportiva Mazi
Agrupación Viguesa de Atletismo
Club Atletismo A Estrada
Atletismo Cuntis
Club Escola de Atletismo Deza
Club Atletismo Samertolameu
Club Atletismo Poio
Club Deportivo San Paio A Estrada
Club Atletismo Femenino Celta
Comesaña Sporting Club
Real Club Celta de Atletismo
Club Atletismo San Miguel de Marín
Club Deportivo Pinarium
Sociedad Atlética Val Miñor
Soc.Gimnástica de Pontevedra
Sociedad Atlética do Trega

Non
Sí
Non
Sí
Non
Non
Non
Sí
Non
Sí
Non
Sí
Non
Non
Sí
Non

ATLETAS, ADESTRADORES E XUÍCES
Atletas de A Coruña
Candela Díaz Rivas
Eugenia Gil Soriano
Paula Iglesias Garnelo
Esther Pedrosa Carrete
José V. Rioseco López
Angeles Rodríguez del Río
Mauro Triana López
Atletas de Lugo
Marcos Cintrón Bellver
José María Díaz Días
Atletas de Ourense
Javier Cid Vázquez
Óscar José Seoane Vázquez
Atletas de Pontevedra
Mar Chillón Caamaño
Manuel Martínez Ageitos
Sergio Paredes Padín
Anxo B. Pérez Cougil
Víctor Pérez Currás

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Sí

Adestradores: Circunscrición autonómica
Carlos Morales Velasco
Santiago F. Saco Rivera
Juan Luis Trillo Caamaño
José Vicente Veiga Doldán

Sí
Sí
Sí
Sí

Xuíces: Circunscrición autonómica
Eloy Bretal Cancelas
Ángel López-Montesinos Vázquez
Mª Concepción Pérez Cerdeira
Guillermo Sandino Leira

Sí
Non
Sí
Sí

Non
Non
Non
Non
Non
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Acreditacións de clubs:
● Atlética A Silva: D. Iván Pablo Sanmartín Carreira
● La Mochila del Deporte: Dª Yolanda González Fernández.
● Compañía de María de Coruña: D. Julio Santiago Freijanes
● Club Marineda Atlético: D. Juan Ramón Guerrero Pascual
● Club Deportivo la Purísima: D. Claudio Hornillos Baz
● Sociedad Gimnástica de Pontevedra: D. Francisco Javier Montes Otero
● Club Deportivo San Paio A Estrada: D. Santiago Novo Mira
● Agrupación Viguesa de Atletismo: D. José Luís Domínguez González.
● Ourenrunning: D. Ángel Fidalgo Vázquez
● Club Ourense Atletismo: D. Diego Ares Tapia
● Burgas Ourense Atletismo: D. Óscar Gómez Míguez
● Atletismo Arenteiro: D. Damián Meixoeiro Pérez-Mendaña
● A.D. Limiactiva: D. Juan Seara Atanes
● Club Atletismo Olympo: D. Ramón Tasende Díaz
● Lugo Running: D. José Manuel Peña Rodríguez
● Atletismo Cuntis: D. José A. Pardal Baños.
● Comesaña Sporting Club: D. Joaquín Pérez Pérez.
O reconto establece que son 35 os membros presentes na Asemblea Xeral.
A continuación o secretario xeral indica o nome das dúas persoas voluntarias que
solicitaron ser delegados escrutadores: Dª Carlos Morales Velasco e D. Ramón
Tasende Díaz.

2.- Informe do presidente da FGA
O Presidente da FGA comezou a súa intervención felicitando a toda a familia do
atletismo galego polo gran traballo feito na última tempada, tras pasar momentos
moi complicados a raíz dos efectos e restricións pola COVID-19. A continuación fixo
referencia ás liñas do Plan Estratéxico 2019-2022. Argumentou que informar do
estado de todas as accións suporía moito tempo de exposición, polo que tan só fixo
alusión a algúns aspectos do Plan Estratéxico que considera moi significativos.
Fixo referencia ao que cualifica como á “atención primaria ao atletismo galego”,
baseada en que un dos pilares da xestión federativa diríxese a que calquera atleta
galego teña a posibilidade de contar cun club preto do seu municipio, que poida
dispoñer dun adestrador formado, coa titulación exixida; que poida acceder a
recintos atléticos para adestrar e competir; que reciba unha adecuada oferta de
competicións, adquirindo para elo unha gran relevancia o número de xuíces
necesarios, e que poida dispoñer de controis médicos e seguros de accidentes
deportivos para minimizar os riscos da práctica.
Sobre ese eixe condutor, constatou que nas últimas catro lexislaturas o aumento de
licenzas foi unha constante, ano tras ano, alcanzando no 2021 máis de 10.000
atletas, situación similar ao número de clubs, tamén en alza, con preto de 150
repartidos por toda a xeografía galega. Ofreceu diferentes datos das puntuacións de
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clubs tras analizar todos os campionatos de Galicia, pero tamén referiuse ao número
de licenzas de cada club, tanto na categoría masculina como feminina.
Falou tamén do número de atletas recoñecidos como Deportistas Galegos de Alto
Nivel e do novo decreto que regula o proceso e que categoriza ao Deportistas de Alto
Rendemento e Deportistas de Rendemento de Base, recordando que o atletismo
galego é históricamente o segundo/terceiro deporte en número de DGAN. Asemade,
referiuse aos adestradores e xuíces, animando a que se fagan peticións de
recoñecemento, así como aos Núcleos de Adestramento Especializado.
Fixo mención aos históricos resultados dos últimos Xogos Olímpicos e Paralímpicos,
constatando que dos 21 representantes galegos en Tokio, un de cada 5 deportistas
en Tokio é atleta.
Comentou os grandes problemas que tivo que xestionar a FGA para conseguir un
histórico recoñecemento do Centro de Ensinanzas deportivas Atletismo Galego que
se ubicará na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da universidade
da Coruña, en Oleiros. A continuación abordou o desenvolvemento do Plan Galego
de Tecnificación, recordando que no 2021 se fixeron 14 xornadas técnicas para os
atletas obxecto de seguimento, nas que tamén estaban invitados os seus
adestradores persoais. Todos os atletas que conseguiron medallas en Campionatos
de España, agás os máster, tiveron a oportunidade de facerse un recoñecemento
médico con probas de esforzo incluída e un seguimento médico por parte dun
especialista en fisioloxía do exercicio.
Referiuse tamén á boa evolución da economía da FGA. En primeiro lugar porque a
auditoría que fixo a Xunta de Galicia cunha empresa elixida pola Secretaría Xeral para
o Deporte acreditou a “imaxe fiel” das contas federativas, ofrecendo, exactamente,
o mesmo balance que o presentado pola Tesourería na última Asemblea Xeral. Pero
tamén porque na actualidade a FGA non ten necesidade de utilizar ningún crédito
bancario polo que se evitan taxas e gastos non dirixidos ao obxecto social da
federación indicado nos seus estatutos. A raíz desa boa evolución, no 2021 puideron
destinarse axudas económicas a atletas galegos de alto nivel e poder respaldar aos
núcleos do Plan Galego de Tecnificación recoñecidos oficialmente por parte da
Xunta Directiva así como eliminar as cotas de todas as categorías para participar nos
diferentes campionatos de Galicia. En calquera caso, recordou que Galicia ostenta
as cotas mais baixas de atletas de toda España, analizando as medidas de todas as
categorías, aspecto que limita notablemente profundizar en actuacións mais alá do
que representan as meras funcións públicas delegadas.
Fixo mención tamén a que na Asemblea Xeral ordinaria da Federación Galega de
Atletismo, debateu na súa xuntanza do 13/02/2010 (Santiago de Compostela) a
proposta da Xunta Directiva e Comisión Delegada de remitir unha postura oficial á
Secretaría Xeral para o Deporte e Deputacións Provinciais, en relación ás
”Necesidades e convenios sobre o uso das instalacións atléticas da Comunidade
Autónoma de Galicia”. Entre outras reivindicacións, falábase da necesidade de
profundizar na construción de módulos cubertos; de contar cunha Pista Cuberta; de
recuperar San Lázaro e de ter unhas pistas na Mariña Luguesa. Despois de dicir que
todas estas demandas están encarriladas a día de hoxe, foi repasando a situación de
diferentes recintos galegos, tras haber remitido a todos os concellos galegos
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anteproxectos de pistas de 400 metros, pistas de 200 metros, módulos descubertos
e zona de lanzamentos, coa intención de que se poidan homologar.
Rematou a súa intervención recordando o incremento do 500% en licenzas de
atletas nas últimas catro lexislaturas; o aumento do número de clubs, repartidos pola
maior parte da xeografía galega; o gran nivel, tanto na base como no alto
rendemento dos clubes, atletas, adestradores e xuíces galegos. Pero tamén dixo
que as necesidades do atletismo galego a raíz dese enorme aumento de practicantes
son distintas ás de fai anos polo que hai que adaptarse para aumentar a oferta das
competicións locais e autonómicas. E para elo pediu apoio á asemblea xeral para
respaldar as novas cotas de xuíces propostas pola Xunta Directiva e previamente
polo Comité Galego de Xuíces, aspecto necesario para poder contar con máis xuíces
dos que se contan na actualidade e poder aumentar o ritmo de competicións en
Galicia.

3.- Informe do Comité Galego de Xuíces da FGA
Toma a palabra Guillermo Sandino, o secretario do CGX quen desculpa a ausencia do
presidente do CGX. Onde pon de manifesto o actual panorama do atletismo galego.
Empezando a súa intervención facendo referencias as restricións e a progresiva
normalización que estase a vivir no plano das competicións, con 212 actuación por
parte do CGX e con 151 xuíces con máis dunha actuación no 2021, polo que agradece
a todos os xuíces a súa disposición e aos delegados do CGX. Facendo unha especial
mención ao recoñecemento que dende a RFEA se realizou dos Campionatos de
España disputados en Ourense como foron o Absoluto e Master de pista cuberta e
por suposto sendo os únicos dous premios que outorga a RFEA aos xuíces na súa
gala de abril recaen en dos xuíces galegos: Manuel Garrido coma mellor xuíz do ano
e Estefanía Acuña coma mellor xuíz novel sendo algo excepcional que a mesma
comunidade acede os mencionados recoñecementos.
Pon de manifesto que o crecente número de competicións, non está sendo
acompañada no incremento de xuíces que poidan garantir as necesidades do
atletismo galego. Sendo un dos grandes problema so da captación de xuíces, o
incremento anual de xuíces unicamente chega para cubrir as propias baixas anuais
sen que se produza ningún aumento significativo. E deste xeito aproveitar o espazo
para facer un chamamento para chegar a un maior número de persoas que queiran
optar a formar parte coma xuíz no CGX, apelando ao esforzo de todas as partes
implicadas, xa que nestes intres practicamente ningunha delegación é autónoma
para realizar unha competición en pista coma pode ser un campionato de Galicia na
comunidade autónoma galega. Sendo conscientes que ao longo do ano tiveron que
rexeitar a posibilidade de realización de diferentes actividades ao non poder chegar
a cubrir a competición co número de xuíces necesarios. Neste sentido fai referencias
ás propostas que presenta o CGX para a súa mellora e chegar a paliar a actual
situación, do mesmo xeito que indica a nova convocatoria de exames para xuíces
que haberá proximamente previa á solicitude á RFEA e ó CNJ, xa que normalmente
só hai unha convocatoria anual, e este ano haberá dúas no territorio galego.
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4.– Aprobación, se procede, da acta da Asemblea anterior
Toma a palabra o secretario da FGA para indicar o procedemento para seguir para o
desenvolvemento da Asemblea e do mesmo xeito indica o procedemento para facer
chegar os rogos e cuestións. En canto ao acta anterior, o secretario indica que dita
documentación foilles remitida en tempo e forma, concretamente en dúas ocasións,
unha o 11 de abril de 2021 e a outra o 18 de marzo de 2022, para un mellor estudo de
devanditas actas.
Estimando pertinente os cambios de índole ortográfica propostos polo
representante do Comesaña Sportimg Club, Joaquín Pérez Pérez, desestimándose
os cambios indicados por este en canto á ampliación de información reflectida na
acta. A función do secretario é “redactar actas de todos os acordos” e non
transcribir todas e cada unha das intervencións, agás que o intervente o exprese
nese momento.
En canto a interpelación do representante da Agrupación Viguesa de Atletismo, José
Luís Domínguez González, o Secretario Xeral informa aos presentes que os rogos e
cuestións, están contestados por escrito no último punto da acta.
Tras esgotar o procedemento establecido para o desenvolvemento da Asemblea,
procédese á votación con seguinte resultado:
Votos a favor: 29

Votos en contra: 4

Abstencións: 2

Queda aprobada pola Asemblea Xeral o acta da última Asemblea Xeral
ordinaria.
Indícase o voto en contra do Comesaña Sportig Club

5. - Estudo e aprobación, se procede, do Calendario de Competicións e
normas técnicas da tempada 2022.
Neste apartado toma a palabra o secretario da FGA, facendo referencia á antelación
coa que lles foi enviado o dito calendario de competición aos membros da asemblea,
tras terse sometido previamente á aprobación tanto da Xunta Directiva como da
Comisión Delegada e agradecendo o traballo e a colaboración dos diferentes
comités, aos delegados e por suposto ao CGX. Indicando que de forma separada será
votado o calendario de competición e por outra banda as normas técnicas da
tempada 2022. Indicado as dificultades coas que tivo que realizarse xa que ata o 1
de decembro o protocolo da FGA non foi aprobado pola SXD.
Fai referencia tamén a solicitude dun interlocutor coa Xunta de Galicia para o
establecemento de datas do XOGADE que garanta un calendario no que coexistan
as diferentes competicións ao longo da tempada.
Indicando que en termos xerais a normativa técnica será sometida a aprobación, se
ben algún punto dela poderá ser sometido a votación posterior segundo as
propostas que poderán ser tratadas no apartado 10, do estudio e debate das
propostas presentadas.
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Antes de pasar á votación do calendario, desde a dirección técnica achéganse os
seguintes cambios:
- Trasladar a data do Campionato de Galicia Máster individual ao 4 de xuño.
- Trasladar o Campionato de Galicia Sub 18 individual e de combinadas ao 2122 de maio.
- Trasladar o Campionato de Galicia Sub 23 individual e de combinadas ao 1819 de xuño.
- Trasladar o Campionato de Galicia de Clubs Sub 16 e Sub 20 ao 26 de xuño.
Establecemento das seguintes sedes:
- Campionato de Galicia de Montaña en Esgos o 12 de xuño
- Campionato de Galicia de Clubs Sub 10, 12 e 14 no Barco de Valdeorras o 14
de maio.
- Campionato de Galicia de 5Km en ruta en Santiago de Compostela o 31 de
decembro.
- Campionato de Galicia de Milla e 1Km de menores en Lourenzá o
- Campionato de Galicia de campo a través absoluto e por equipos na
Delegación de Valdeorras.
Novamente tras as quendas de intervención pertinentes tanto a favor como en
contra do calendario da tempada 2022, realízase a votación do seguinte resultado:
Votos a favor: 32

Votos en contra: 1

Abstencións: 2

Queda aprobado pola Asemblea Xeral Ordinaria o calendario de
competicións para a tempada 2022.
Por petición do representante do Comesaña Sporting Club, figura en acta o seu voto
en contra do calendario da tempada 2022.

O secretario expón que a posible aprobación das normativas técnicas non impedirá
que se xorden propostas vencelladas a aspectos destas mesmas normas, estas
poderán ser modificadas ao longo da celebración desta mesma asemblea.
Dende a dirección técnica da FGA indícase a necesidade actual de cinguirse a un
máximo de realización de dúas probas en pista o mesmo día en Galicia, se ben por
parte do CGX haberá una flexibilización en canto a probas de XOGADE, habendo a
posibilidade de que o número de probas aumente. Trátase dunha medida temporal,
xa que no momento que ha situación actual cambie, dito número poderá ser
modificado para garantir as necesidades do colectivo atlético galego.
A dirección técnica pon de manifesto o esforzo que se vai realizar unha vez aprobada
a normativa técnica, a publicación das normas pertencentes aos diferentes
campionatos de Galicia a maior brevidade posible o coa antelación necesario coma
así é solicitado.
Unha vez realizadas as quendas de intervención relacionadas coa normativa da
tempada 2022 e expostas as novidades, procédese á votación da mesma:
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Votos a favor: 26

Votos en contra: 2

Abstencións: 7

Queda aprobado pola Asemblea Xeral Ordinaria a normativa técnica da
tempada 2022.
Por petición do representante do Comesaña Sporting Club, figura en acta o seu voto
en contra da normativa técnica da tempada 2022.

6. - Aprobación, se procede, da liquidación definitiva do ano 2020.
Tendo a palabra a tesoureira da FGA Yolanda González, fai referencia á presentación
das contas anuais do ano 2020 auditadas pola empresa contratada pola Xunta de
Galicia, comentando a minuciosidade á que foi sometida nunha extensión de tres
meses na súa duración, resultando cun informe favorable. Toma a palabra o
presidente da FGA, para indicar a obriga que ten a FGA coma o resto de federación
a ser auditada anualmente pola Xunta de Galicia, e poñendo en valor que nestes
intres a FGA non ten ningunha dependencia bancaria nin crédito ao que facer fronte
sen deixar de lado a prudencia que se ten que levar ante actual situación global.
Unha vez realizadas as quendas de intervención relacionadas coa liquidación
definitiva do ano 2020, procédese á súa votación:
Votos a favor: 30

Votos en contra: 4

Abstencións: 1

Queda aprobado pola Asemblea Xeral Ordinaria da liquidación definitiva do
ano 2020
Por petición do representante do Comesaña Sporting Club, figura en acta o seu voto
en contra da liquidación definitiva do ano 2020.
Por petición do representante da Agrupación Viguesa de Atletismo, figura en acta o
seu voto en contra da liquidación definitiva do ano 2020.

7. - Aprobación, se procede, da liquidación provisional do ano 2021.
Toma a palabra a tesoureira da FGA Yolanda González, indicando que se trata dun
peche provisional con resultado de beneficio acorde co presupostado, como
consecuencia desta situación o patrimonio neto da entidade sigue positivo o que
indica que se mantén o saneamento económico e financeiro alcanzado no 2020.
Unha vez realizadas as quendas de intervención relacionados co punto do rode do
día, procédese a votación coa indicación do secretario indicando que o presidente
do club atletismo Narón abandonou a xuntanza.
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Resultados da votación despois do reconto dos asistentes na asemblea:
Votos a favor: 24

Votos en contra: 3

Abstencións: 7

Queda aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria a liquidación provisional do
ano 2021.
Votan en contra o Comesaña Sporting Club e por indicación do seu representante,
a Agrupación Viguesa de Atletismo.

8. - Ratificación, se procede, da normativa de licenzas 2022 aprobada
pola Comisión Delegada da Asemblea Xeral.
Toma a palabra o presidente dá FGA, para facer referencia á proposta formulada
tanto pola xunta directiva coma pola comisión delegada respecto as tarifas que
afectan aos diferentes estamentos do tecido atlético galego. Apelando a
responsabilidade do colectivo tendo en conta a realidade das licenzas galegas, as
cales se atopan moi por debaixo da media española estando nos últimos lugares
tanto en licenzas de atletas, de adestradores, de xuíces e de clubs. Sen que este
feito afecte ao compromiso desta federación de realizar todos os campionatos de
Galicia e a feito de acudir coa selección galega en todas aquelas competicións de
federacións e sempre apostando pola tecnificación, e a mellora nos diferentes
sistemas tecnolóxicos para manter á FGA na vangarda.
Procédese despois das quendas establecidas polo secretario da FGA, á votación da
proposta procédese á votación da ratificación dá normativa de licenzas 2022
aprobada pola Comisión Delegada dá Asemblea Xeral.
Votos a favor: 28

Votos en contra: 3

Abstencións: 3

Queda aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria a normativa de licenzas
2022.
Vota en contra o Comesaña Sporting Club

9. - Aprobación, se procede, do proxecto de orzamento para o ano 2022.
Toma a palabra Isidoro Hornillos, facendo fincapé na prioridade que representa é
atender as funcións públicas delgadas, sendo encomendada a realización dos
campionatos autonómicos, representar á comunidade autónoma nos campionatos
de federacións nacionais, debemos ter estrutura suficiente para poder soportar toda
a demanda que ten o atletismo galego nestes momentos, polo que se plantexa unha
aposta por la tecnificación a cal precisa unha mellora para os atletas, os
adestradores, os núcleos e os clubs. Unhos orzamentos que corrixen aquelas
deficiencias que sufrimos en épocas pasadas referidas tanto a crise económica
coma á actual crise sanitaria.
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Esgotadas as intervencións a través das quendas de palabra tanto a favor como en
contra, procédese á votación do punto nove, aprobación, se procede, do proxecto
de orzamento para o ano 2022. Nesta votación indícase para que quede en acta, que
o presidente do Club Atletismo Santiago abandonou a xuntanza polo que se reduce
en un o número de asembleístas.
Votos a favor: 29

Votos en contra: 3

Abstencións: 1

Queda aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria o proxecto de orzamento
para o ano 2022
O Comesaña Sporting club solcita que o seu voto figure en contra.

10. - Estudo e debate das propostas presentadas polos/as asembleístas
e Órganos de Goberno da FGA.
Ten a palabra o secretario da FGA, no que fai mención a gran cantidade de propostas
recibidas, as cales foron remitidas a todos os asembleístas en tempo e forma despois
do seu tratamento e valoración por parte da Xunta Directiva da FGA.
Salentando que todas foron admitidas agás as enviadas fóra de prazo por parte do
Comesaña Sporting Club relativas á normativa para atletas estranxeiros nos
Campionatos de Galicia e á transparencia en actas sesións órganos de goberno FGA.
Polo que a Xunta Directiva estimou que foran tratados coma rogos e cuestións.
Do mesmo xeito as propostas presentadas por Don Óscar Rodríguez Río, son
rexeitadas pola Xunta Directiva xa que este adestrador non é asembleísta. En todo
caso se fose necesario ditas propostas serán pasados a rogos e cuestións.
En primeiro lugar xorden dúas propostas que van dirixidas no mesmo sentido.
10.1.1.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Campionatos autonómicos.
Exposición: Na tempada 2021 cobrouse aos participantes unha cota de 2€ por
participación nos campionatos de Galicia individuais e de clubs, nalgúns casos é o
propio concello o que asume os costes de organización da competición, polo tanto
non é lóxico que os atletas e/ou clubs teñan que asumir dito custo.
Proposta: Eliminar a cota de inscrición de 2€ por atleta nos ctos. de Galicia de clubs
e individuais.
10.1.2.
Propoñente: D. Carlos de la Torre Allariz (Presidente Club San Miguel de Marín)
Representante de: Clubs
Tema: Cota establecida para os campionatos de Galegos oficiais.
Exposición: A realización dos campionatos galegos oficiais da federación é unha
cuestión obrigatoria dentro das súas labores. Non deberían ter unha cota de
inscrición.
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Proposta: Que sexa eliminada a cota de inscrición dos campionato galegos oficiais.
Votos a favor: 33

Votos en contra: 0

Abstencións: 0

Queda aprobada a eliminación da cota de inscrición por atleta nos
campionatos de Galicia a partir do momento da súa aprobación.

10.2.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Controis en pista.
Exposición: Está establecido a cota de 4€ por participación en cada proba dos
controis de marcas organizadas pola FGA.
Proposta: Estableces a cota de 4€ por dorsal e non por proba, a lo menos nas
categorías inferiores Sub 18 e anteriores.
Neste punto establécense os matices a esta proposta no sentido aclaratorio de que
dita medida só se establece para os controis organizados pola propia FGA, en modo
algún regula as cotas que cada club desexe establecer nos controis organizados
polas entidades diferentes á FGA. A votación das cotas trasládase a todos os/as
atletas con independencia da súa categoría.
Votos a favor: 31

Votos en contra: 1

Abstencións: 1

Queda aprobada a cota de inscrición de 4€ por dorsal e non por proba na
cota de inscrición nos controis organizados pola FGA a partir do momento
da súa aprobación.
Vota en contra o Comesaña Sporting Club
10.3.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: prezos licenzas
Exposición: Co inicio de curso no mes de setembro, é un momento no que chega
moita xente aos clubs para iniciar os adestramentos, de todas as categorías, estes
atópanse con prezos restritivos para un período no que apenas hai competición.
Proposta: Incluír todas as categorías de idade ao prezo reducido de licenza para a
última parte do ano.
Votos a favor: 21

Votos en contra: 8

Abstencións: 4

Queda aprobada a cota reducida da licenza para todas as categorías na
última parte do ano.
Vota en contra o Comesaña Sporting Club
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10.4.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: prezos licenzas
Exposición: De xeito xeral a actividade nos grupos de adestramento comeza no mes
de setembro, actualmente o prezo reducido aplícase de outubro a decembro, hai
casos de atletas que están pagando unha licenza anual por un uso dun cuadrimestre
e sen apenas actividade competitiva no caso das disciplinas de pista. Deste xeito, a
redución de cota sería para as licenzas que se tramiten entre setembro e decembro.
Proposta: Establecer as cotas reducidas para o último cuadrimestre do ano
(setembro-decembro).
Nesta proposta toma a palabra o secretario xeral da FGA para aclara que non é
preciso realizar ningunha votación nesta sentido, xa que a proposta que formula a
SGP e a que xa se levou a cabo na tempada 2021 e actualmente está en aplicación
no regulamento de licenzas da tempada 2022.
Antes de pasar á votación das propostas do CGX, suscítase un debate entre os
membros da asemblea, o que leva a aclarar que a aplicación das diferentes cotas,
aplicarase no momento da súa aprobación. Xa que son medidas que deben
solucionar a actual situación e non poden esperar a un futuro próximo na súa
aplicación.
10.5.
Propoñente: Don Ángel Lopez-Montesinos Vázquez
Representante de: Xuíces
Tema: Tarifas de arbitraxe CGX
Exposición: Desde el Comité Galego de Xuíces somos conscientes de el gran
crecimiento que ha tenido nuestro deporte en Galicia en los últimos años tanto en
número de federados como en demanda competiciones en pista y en ruta y nos
congratulamos de ello. Este CGX está haciendo un esfuerzo enorme por dar cabida
y apoyo por parte de nuestros jueces a toda esa demanda de competiciones.
Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de un aumento del número
de jueces del CGX y es cada vez más palpable que dicha falta de jueces provoca la
imposibilidad de realizar nuevas competiciones o realizar las mismas con el número
de jueces necesario, afectando a su buen desarrollo. La falta de jueces en las
delegaciones hace que los organizadores tengan que cargar con el coste añadido
del desplazamiento de jueces entre delegaciones, debido a la falta de jueces locales
que reduciría dicho coste total.
Desde este CGX, y siempre bajo el total apoyo de la FGA, se han realizado cursos de
formación y capacitación de nuevos jueces de manera anual pero el número de
jueces inscritos cada año no ha supuesto un incremento neto del número total de
jueces activos en nuestra comunidad ya que cada año también hay un notable
número de bajas o abandonos en el colectivo.
A la hora de analizar dichos problemas, nos encontramos principalmente problemas
en los siguientes puntos:
• Falta de motivación para captar nuevos jueces o mantener los mismos: La tarifa
actual del CGX no es suficientemente atractiva para captar jóvenes o personas
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aficionadas al atletismo que puedan ver en el juzgamiento una forma de seguir
vinculados a este deporte o incluso incorporarse al mismo.
• Desplazamientos: Es cada vez más difícil encontrar jueces dispuestos a
desplazarse para actuar en otras delegaciones. Con el aumento de competiciones,
los jueces no necesitan moverse para actuar a menudo en su delegación por lo que
no ven motivación el hacer horas y horas de coche para actuar en otra delegación.
• Horarios de las jornadas: Los horarios de las competiciones son cada vez más
largos. Cuando antes los jueces podían acudir a una prueba y llegar a su casa a una
hora razonable, ahora se encuentran horarios cada vez más largos que imposibilitan
compatibilizar el juzgamiento un fin de semana con la vida social o familiar.
• Falta de coches para desplazamientos: El importante aumento del coste del
combustible ha hecho que cada vez sea más complicado que los jueces pongan a
disposición del CGX sus vehículos para desplazar a sus compañeros.
Teniendo en cuenta lo anterior, realizamos una propuesta de nuevas tarifas para su
valoración por la junta directiva de la FGA que se basa en las siguientes claves:
• Aumento de la tarifa base de juzgamiento de cara a hacer más atractiva la labor de
juez y conseguir más jueces en todas las delegaciones, evitando desplazamientos
entre las mismas (con el consiguiente ahorro en coches para los organizadores)
• Valoración del tiempo de desplazamiento de los jueces para acudir a las pruebas
de forma que reciban una gratificación económica por el tiempo empleado en el
mismo. Se proponen tres tramos dependiendo del quilometraje.
• Limitación de la jornada estándar a 4 horas de forma que se considere dos jornadas
todo lo que exceda de la misma. Con el fin de valorar el esfuerzo que supone las
jornadas largas para los jueces.
• Suplemento temporal para el conductor del vehículo de cara a compensar los altos
costes del combustible. Entendemos que este suplemento podría ser retirado por
parte de la FGA en caso de que las circunstancias que lo han provocado se reviertan.
Proposta:
Proposta:
TARIFA BASE POR XORNADA 2022
XUÍCES – 30,61 € (Pista e Ctos. de Galicia/España)
XUÍCES – 24,49 € (Ruta, Trail e Campo a Través)
ASPIRANTES – 15,30 €
50% de suplemento aos xuíces que permanezan no xurado pasadas as 4 horas de
horario de competición (CONTABILIZADO DENDE O INICIO OFICIAL DA COMPETICIÓN
ata a FINALIZACIÓN).
Só se lles pagará suplemento ós xuíces implicados.
DEFINICIÓN DE XORNADA
A xornada contabilizarase dende o inicio oficial da competición, segundo o horario
da mesma, ata a finalización do traballo de cada xuíz. A finalización da xornada
considerarase dende o momento en que o director de reunión comunica ao xuíz
que xa non o require na competición. Nese momento darase a xornada do xuíz por
rematada.
Páxina 14

A duración máxima da xornada en competicións de pista ou ruta será de 4 horas. En
casos excepcionais nos que se supere a dita duración máxima de 4 horas, pagarase
a tarifa base x 2 aos xuíces implicados en ditas probas.
Nas probas de trail pagarase a tarifa base x 2 en probas con duración maior de 4
horas e a tarifa base x 2,5 en xornadas de máis de 6 horas.
TARIFAS SEGÚN POSTO DO XURADO segundo Asemblea Xeral 27/12/2014
XUÍZ ÁRBITRO ........................................................................tarifa base x 2
DIRECTOR DE REUNIÓN ........................................................tarifa base x 1,5
DIRECTOR TÉCNICO...............................................................tarifa base x 2
XUÍZ XEFE CRONOMETRAXE TRANSPONDEDOR.............tarifa base x 1,5
XUÍZ XEFE EDM .......................................................................tarifa base x 1,5
XUÍZ XEFE MARCHA ..............................................................tarifa base x 1,5
PRESIDENTE XURADO APELACIÓN ......................................tarifa base x 1,5
COORDINADOR DE SAÍDAS ...................................................tarifa base x 1,5
Sempre que estás tarefas se desenvolvan en toda a súa integridade (incluindo o envio
do informe en tempo e forma) e non supoñan o mesmo traballo que o resto dos
membros do xurado, nin estean incluídas nas obrigas xa remuneradas por outros
cauces. En caso de compatibilizarse varios postos, estas cantidades non serán
acumulativas.
SUPLEMENTOS PROBAS DE RUTA
Suplemento de tarifa x 1,5 para as probas de ruta que comecen antes das 8:00 ou
rematen despois das 23:00 horas independentemente da súa duración.
Suplemento de tarifa x 2 para as probas de ruta que rematen despois das 00:00
horas independentemente da súa duración.
FOTO FINISH
XUÍZ XEFE DE FOTO FINISH ...............................................tarifa base x 2
OPERADOR DE FOTO FINISH .............................................tarifa base x 1,5
OPERADOR DE FOTO FINISH EN FORMACIÓN .................tarifa base
O responsable de foto finish do Comité Galego de Xuíces marcará as directrices a
seguir para considerar cando un operador de foto finish está en formación.
DIRECCIÓN TÉCNICA
Adxunto de Dirección Técnica (cando sexa necesario):
En controis ou Campionatos dunha xornada: Tarifa de Xuíz.
En Campionatos de Galicia ou España de dúas xornadas: Tarifa Director Técnico
TRAIL
DOBRE TARIFA XUIZ (cando a competición dure máis de 6 horas).
Só se lles pagará suplemento aos xuíces implicados.
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DESIGNACIÓNS DO COMITÉ GALEGO DE XUÍCES
Suplemento de 20 € para XUÍZ ÁRBITRO e PRESIDENTE DE APELACIÓN sempre e
cando se reciba o informe correspondente en tempo e forma.

DESPRAZAMENTOS DE XUÍCES ENTRE DELEGACIÓNS
SUPLEMENTO de 9,18 € para cada Xuíz que se desprace a cubrir xurados doutras
delegacións cando a distancia percorrida (ida+volta) supere os 200 km.
NORMATIVA DE DESPRAZAMENTO EN COCHE:
Cando se despracen xuíces da mesma delegación haberán de facelo xuntos,
salvo casos especiais e previa consulta. Os desprazamentos pagaranse en función
da quilometraxe realizada.
O xuíz que leva o coche terá que facilitar a recollida e o retorno ao seu domicilio dos
xuíces que o acompañan, especialmente se a saída é anterior ás 8:00 ou a chegada
é máis tarde das 22:00 horas.
Os xustificantes de pago hai que envialos á FGA con data límite o mércores
seguinte da competición. De non facelo nese prazo perderase o dereito a cobralo.
TARIFAS DE DESPRAZAMENTO EN COCHE (entre delegacións)
Aboarase o desprazamento a 0,19€/km e as peaxes de autoestrada (obrigatorio a
presentación dos tickets)
Ademáis, co fin de incentivar e valorar o movemento de xuíces entre delegacións,
aboaranse as seguintes cantidades aos xuíces que se desprazan a cubrir xurados de
outra delegación:
Quilometraxe percorrida (ida e volta)*

Ocupante do vehículo

Condutor do
vehículo**

Ata 200 km

9€

18€

De 201 km a 400 km

18€

36€

Máis de 400 km

27€

54€

*A quilometraxe a ter en conta para o suplemento do cadro anterior será a marcada
por Google Maps na ruta máis rápida entre a sede da delegación do xuíz e a sede da
competición.
**A tarifa diferenciada para o condutor do vehículo é un suplemento temporal
debido aos altos costes do combustible en 2022 e pode ser revisado (ou retirado)
en calquera momento pola FGA tendo en conta a evolución das circunstancias que
motivaron a súa incorporación.
TARIFAS DE MANUTENCIÓN
O organizador deberá proporcionar as comidas a todos os membros do xurado,
especialmente en probas con xornadas de mañá e tarde ou de varios días.
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En caso de que non se proporcione a comida por parte do organizador, terase
dereito a reembolsar os gastos de comida ou cea en competicións de mañá e tarde
ou cando non sexa posible a chegada ao lugar de procedencia antes das 15.00 no
caso das comidas ou das 23:30 no caso das ceas.
Nos casos descritos no punto anterior, aboarase ata 15€ por comida ou cea sempre
mediante a presentación de recibos/tickets.
NORMATIVA ALOXAMENTO:
Os aloxamentos de xuíces para aquelas competicións nas que sexa necesario serán
xestionados polo Comité Galego de Xuíces.
Votos a favor: 22

Votos en contra: 3

Abstencións: 8

Quedan aprobadas as novas tarifas de arbitraxe do CGX.

Vota en contra o Comesaña Sporting Club
10.6.
Propoñente: Comesaña Sporting Club (expón Joaquín Pérez Pérez)
Representante de: Entidades Deportivas de Atletismo
Tema: Normativas y Cuotas Licencias F.G.A. 2022
Exposición: Todas las personas que componemos el atletismo gallego somos
plenamente conscientes de cómo, especialmente desde 2018, se han aprobado las
respectivas normativas y cuotas de licencias F.G.A., y si bien al respecto de 2021 y
antes, quienes estamos en esta sesión nada pordemos hacer, sí que aún estamos a
tiempo de hacerlo para la presente temporada. Los atletas gallegos, ni componentes
de los demás estamentos, quienes tienen que pagar la deuda generada que han
generado otras personas por su mala gestión,ya bastante han pagado estos últimos
años, por ello, comenzando por eliminar ese vergonzoso impuesto revolucionario
para quienes deciden tramitar licencia por un club de fuera de Galicia, acorde con la
situación actual de la población gallega y española, debemos ajustar esas cuotas
F.G.A. acorde a las que pagadas en la temporada 2018/1019 .
Proposta: "N ormativa y Cu otas de licencias F.G.A. tem porada 2022"
La normativa para la tramitación de licencias, al igual que cualquier otra
reglamentación relativa a las mismas, a competición, inscripciones etc. se ajustará,
tal como se refleja en el artículo 3° de los Estatutos F.G.A., se acatarán las estipuladas
por la R.F.E.A.
Atletas: Con licencia por cualquier club español o cómo Independiente, 25 € para
toda persona nacida en 2007 o antes, y 1 0€ a las nacidas en 2008 y después
hasta 2016.
Clubes: División de Honor 1 89€,1ª Divi.sión 1 32 €, Nacional 96 € y Autonómica
72 €.
Técnicos: Desde el Grado Superior, hasta el de Monitor Autonómico, 24 € Jueces:
Desde el RFEA/Nivel 11, hasta el Autonómico, 22 € (Aspirantes,O €).
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Votos a favor: 2

Votos en contra: 28

Abstencións: 3

Queda rexeitada a proposta do Comesaña Sporting Club relativa á
Normativa e Cotas de licenzas da tempada 2022
10.7.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Campionatos autonómicos de clubs en pista
Exposición: Na tempada 2021 celebrouse nunha pista de 6 rúas o campionato
galego de clubs absoluto, polo que nas probas desputadas por rúas houbo que
repartir aos atletas en dúas series por sorteo, deslucindo a competición e nalgúns
casos sen enfrontamentos directos entre favoritos.
Proposta: Non autorizar competicións de clubs con máis de 6 entidades
participantes en pistas de 6 rúas ou menos.
Antes de someter esta proposta a votación, o secretario da FGA indica que a
proposta foi modificada pola SGP para que só sexan considerados a facer en pistas
de 8 rúas os Campionatos de Galicia de Clubs Absoluta.
Votos a favor: 27

Votos en contra: 1

Abstencións: 5

Queda aprobada a proposta da SGP para que os campionatos de Galicia
Absolutos sexan realizados en pistas con 8 rúas.

10.8.
Propoñente: Don Ángel Lopez-Montesinos Vázquez
Representante de: Xuíces
Tema: Redución do tempo máximo das competicións de atletismo en pista (Non
Campionatos de Galicia)
Exposición: Estamos vendo que ultimamente as competicións de pista (que non
sexan campionatos de Galicia) tipo controis, trofeos ou encontros, organizados
tanto pola FGA como por clubs, axústanse a 4 horas ou máis de horario por xornada.
Isto implica dous problemas para o CGX:
- Atopar xuíces suficientes para o control da competición.
- Cansar aos xuíces que acoden a estas competicións facendo máis complicado
que acudan ás seguintes.
Temos que recordar que os xuíces teñen que compaxinar a súa vida laboral, familiar
e social con competicións durante a fin de semana, e que facer continuamente
competicións de larga duración non favorece a súa asistencia e isto provoca que
diminúa a dispoñibilidade dos xuíces para cubrir os xurados, provocando un
incremento do número de desprazamentos ou a imposibilidade de facer a
competición por falta de xuíces.
Proposta: Reducir o tempo máximo do horario por xornada das competicións de
atletismo en pista (excluíndo os Campionatos de Galicia ou probas de calendario
nacional) a 3horas e 30minutos. Se excede de dita duración terase que facer en dúas
xornadas, con pausa para xantar.
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Despois do debate establecido entre os asembleístas e esgotados os turnos de
intervención, sométese a votación á proposta do CGX.
Votos a favor: 22

Votos en contra: 0

Abstencións: 11

Queda aprobada a redución do tempo máximo das competicións de
atletismo en pista (non campionatos de Galicia) formulada polo CGX.

10.9.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Información sobre competicións
Exposición: A información dos campionatos chega de xeito precipitado e sen
antelación suficiente para poder organizarse e/ou decidir a participación ou non en
diferentes competicións.
Proposta: Publicación das circulares de campionatos a lo menos 21 días antes da
celebración do mesmo.
Unha vez plantexada a proposta non é sometida a votación xa que con anterioridade
na propia asemblea manifestouse o compromiso da publicación con anterioridade
da normativa dos campionatos.
10.10.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Calendario
Exposición: Os clubs e adestradores precisan unha información mínima para a
planificación da tempada, coas probas que van a ter e cando van a ser.
Proposta: Publicación dun borrador de calendario da vindeira tempada antes do
mes de outubro ou no seu defecto 15 días despois da publicación do borrador de
calendario da RFEA.
Unha vez plantexada a proposta non é sometida a votación xa que con anterioridade
na propia asemblea manifestouse o compromiso da publicación con anterioridade
do calendario.
10.11.
Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Indumentaria oficial clubs
Exposición: Ao inicio de tempada resulta complexo atender toda a demanda de
roupa dos novos deportistas que se inician nos clubs, por cuestións de stock e de
servizo das marcas deportivas que tardan en producir. Ademais, inician a actividade
deportistas que non saben si van a ter continuidade na actividade e as familias
poden ser máis reticentes a mercar un material cun custo relativamente elevado
para algo que non saben se vai ser “duradeiro”.
Proposta: Autorizar de xeito oficial o uso dunha camiseta diferente da oficial do club
para as categorías inferiores (sub 8 a sub 16, ambas incluídas) de manga corta.
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Unha vez plantexada a proposta non é sometida a votación xa que é considerada
coma un rogo e cuestión.
Polo que unha vez debatido, establécese que coma con anterioridade deberá ser
solicitada á autorización dos casos puntuais á propia FGA que así terá en
consideración sen ben segue sendo necesario que os atletas compitan coa
indumentaria oficial do club ao que representan. Pendente de consideración e
consulta aos servizos xurídicos da FGA, ao CGX e a RFEA.
10.12.
Propoñente: Comesaña Sporting Club (expón Joaquín Pérez Pérez)
Representante de: Entidades Deportivas de Atletismo
Tema: "Normativa para el desarrollo de las Asambleas F.G.A."
Exposición: Para poder lmitar en lo posible los abusos de poder que continuamente
por parte de la Presidencia, y velar por el buen desarrollo de las sesiones de
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la
F.G.A,, pues sobre todo no olvdemos lo acontecido desde 2019 en que dichas
sesiones, para las que desde la misma se han dictado una serie de limitaciones a
unas personas miembro y extralimitaciones sin pudor a otras, lo qué, en lugar de ser
unas sesiones del supremo órgano federativo, se han visto convertidas en poco más
que un mitin electoral de un presidente ante sus fieles seguidores.
Cabe recordar algo que ya dat:a del 12 de diciembre de 2019 y a día de hoy sigue sin
respuesta a pesar · de reiterar la petición hasta en cuatro ocasiones:
Fecha: 2019-12- 12 21:46
De:
comesana@comesana.org
Destinatario: secretaria@atletismo.gal
Solicitamos se nos aclaren las dudas que tenemos al respecto de la legalidad de la
referida "Normativa sobre Desevolvemento da Asemblea Xeral da F.G.A. “que figura
en la convocatoria para la celebración de la Asemblea Xeral Ordinaria 2019 fijada para
e/ próximo día 28 de diciembre.
¿Cuándo ha sido circulada la propuesta de la misma para su aprobación a los
miembros de la Asemblea Xeral?
¿Queórganos federativos han aprobado dicha normativa y en que fecha?
¿En que fecha,si es que se ha remitido,se ha pasado a la Secretaría Xeral para o
Deporte? En espera (comocorresponde al cargo que ostenta) de sus diligentes
respuestas... "
Proposta: "Normativa para el desarrollo de las Asambleas, Ordinarias y
Extraordinarias, de la F.G.A.”
ARTÍCULO 1°. Podrán participar en la Asamblea General con facultades plenas,
solamente sus miembros electos. En el caso de las entidades será la persona que
ostente su presidencia (lo que en caso de duda deberá acreditarse mediante
certificado expedido por el Registro de Entidades Deportivas de Galicia), o
mediante documento de otorgación de representación para la respectiva
asamblea (firmado por otorgante e interviniente), a otra persona miembro de su
Junta Directiva que figure inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de
Galicia. Con poder notarial otorgado de conformidad con la Ley del Notariado de
28 de mayo de 1862, podrá ser cualquier otra persona mayor de edad que no
forme parte de otra entidad miembro. En ningún caso se podrá ostentar la
representación de más de una entidad.
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ARTÍCULO 2°. Para el buen desarrollo de las sesiones de Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias, deben tenerse en cuenta y respetarse las
siguientes normas:
a) Todas las entidades deberán tener sus datos actualizados en el Registro de
Entidades Deportivas de Galicia con al menos 15 días de antelación a la fecha de
la Asamblea.
b) La Asamblea General F.G.A. sesionará a partir de la hora fijada en la fecha de
su convocatoria, y de no lograrse el quorum reglamentario de más del 50 % de
miembros para sesionar en la hora establecida, se dará un tiempo límite de
espera de treinta (30) minutos para los efectos de conformar la misma sea cual
fuere el porcentaje de coeficientes de miembros, o representados, asistentes.
c) En el momento de ingresar al recinto donde se desarrollará la Asamblea, se
deberá firmar la planilla de asistencia, junto con la presentación del documento
de identidad y de igual forma se deberá firmar la respectiva planilla al finalizar la
Asamblea. Lo anterior con el fin de verificar el quorum al inicio y final de la misma.
d) El documento o poder de representación, deberá ser entregado al momento
de firmar la planilla de asistencia.
e) Ninguna persona miembro de la Junta Directiva F.G.A., abogado, revisora
fiscal, empleada, delegada federativa o miembros de comités, podrán obrar en
calidad de persona delegada por entidad alguna, excepto ostente su presidencia.
f) Ninguna persona perceptora de emolumentos económicos de la F.G.A.,
excepto las cantidades establecidas para la asistencia a las sesiones de los
órganos de gobierno o por sus funciones de Juez en las competiciones, podrá
ejercer su voto para aprobar los respectivos Presupuestos y ejercicios
económicos anuales de los correspondientes Ejercicios Económicos FGA.
g) Cada miembro que desee hacer uso de la palabra deberá solicitarla
previamente a la presidencia y ésta se concederá en el orden en que haya sido
solicitada. El uso de la palabra debe ser del tema que se está debatiendo en la
reunión. Se autoriza un máximo de cinco (5) intervenciones por tema y de
acuerdo con la importancia y/o complejidad se podrá ampliar a diez (10)
intervenciones por considerar que se requiere suficiente ilustración.
h) La intervención de cada miembro o persona delegada será autorizada por el
presidente de la Asamblea y se limitará máximo a cuatro (4) minutos. La
presidencia podrá ampliar el tiempo en casos especiales, debidamente
justificados, pero sin exceder en total de siete (7) minutos. Se intervendrá
máximo en dos oportunidades por tema (interpelaciones), autorizadas por el
presidente de la Asamblea y tendrá un tiempo de duración igual a los
establecidos anteriormente.
i) Quien intervenga y exponga sus puntos de vista sobre el temario de la reunión,
deberá hacerlo con el debido respeto y consideración al derecho de los demás
miembros, so pena de restringírsele el uso de la palabra por el presidente de la
Asamblea.
j) Las propuestas o inquietudes que deben tratarse en puntos varios, se
presentarán preferiblemente por escrito, en forma clara, precisa, concisa y
resumida, con nombre, la firma, número de identificación y entidad deportiva de
quien la presenta. Cuando estas proposiciones sean sometidas a consideración
por la Asamblea General, podrán ser sustentadas por los proponentes, para lo
cual dispondrán de un término máximo de tres
(3) minutos cada uno.
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k) En ningún caso se aceptará la presentación de informes verbales referentes
a la gestión en el periodo sobre el cual se informa.
PARÁGRAFO PRIMERO. Se exceptúan de las normas anteriores las
intervenciones para presentar informes por parte de personas que ostenten la
Presidencia, Revisoría Fiscal y Tesorería o Administración. Igualmente, cuándo
se trate sobre temas que por su importancia requieran un tiempo mayor, en todo
caso éste será fijado por la Presidencia, pero nunca podrá exceder los veinte (20)
minutos.
La Asamblea General designará las condiciones que estimen necesarias para
agilizar el desarrollo de la reunión o para agilizar el tratamiento de temas o de
labores propias de las mismas.
ARTÍCULO 3°. Las votaciones se realizarán en la forma y por el orden que
establezca la Presidencia, siendo quien decida si serán nominales, económicas
o secretas, pero siempre que al menos un 25% de miembros presentes soliciten
una modalidad determinada, la forma de votación se decidirá por mayoría simple.
En caso de empate, el de la Presidencia será un voto de calidad.
a) Nominales. Son aquellas en las que se registra e identifica el nombre y el
sentido en el que vota; Deben ser nominales las votaciones para la aprobación
de: Actas, Normativas y Reglamentos de Licencias y Competiciones, Liquidación
de los ejercicios económicos, Proyectos presupuestarios y Calendario deportivo.
b) Económicas. Son aquellas en las que se manifiestan a mano alzada el sentido
del voto; si la diferencia entre los votos a favor y en contra no excede de tres, se
tomará votación nominal. Cualquier miembro de la Asamblea, con el apoyo de
otros 3, puede solicitar que un asunto se decida por votación nominal en lugar
de votación económica.
c) Secretas. Son aquellas que se llevan a cabo para elegir personas, por ejemplo,
a los integrantes de la Comisión Delegada de la Asamblea o a quienes integrarán
la Junta Gestora. Para el efecto, se distribuyen cédulas con los nombres de los
aspirantes a ocupar el o los cargos, y las llamadas a votar se harán por orden
alfabético por la Secretaría para pasar a depositarla en un ánfora.
ARTÍCULO 4°. El recuento de votos será realizado por dos (2) personas
escrutadoras designadas de entre miembros y por la Asamblea al comienzo de
la sesión.
ARTÍCULO 5°. Las votaciones no podrán interrumpirse bajo ningún concepto, y
mientras tenga lugar la misma no podrá entrar ni salir de la sala ninguna persona
miembro de la Asamblea.Al concluir la votación, la Secretaría realiza el cómputo
e informa de los resultados a la Presidencia, quien hará la declaratoria y dicta el
trámite correspondiente.
ARTÍCULO 6°. La persona que ostente el cargo en la Secretaría F.G.A., deberá
dejar constancia de todo lo hablado en la sesión, no sólo de los acuerdos
tomados, mediante la elaboración del acta de la Asamblea.
En caso de ausencia por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, actuará
como tal una persona oficialmente designada con antelación, de no ser así, sería
la propia Asamblea quien decidiese.
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Las Asambleas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias sesionarán de acuerdo
con el orden del día previamente establecido o si fuese el caso aprobado por la
misma.
ARTÍCULO 7°. La Presidencia de las Asambleas Generales Ordinarias y/o
Extraordinarias podrá efectuar amonestaciones públicas en los siguientes
casos:
a) No acatar la disciplina impuesta por la Asamblea.
b) Asumir conductas descorteses durante el desarrollo de la Asamblea.
c) Demostrar negligencia en el desempeño de funciones que le confiere la
Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria.
d) Quienes intervengan en forma grosera, en desacato del elemental
comportamiento que debe observarse para el buen desarrollo de la Asamblea
General.
El presidente de la Asamblea podrá expulsar de la sesión, por decisión
mayoritaria de los asistentes a la sesión, a quien observe conductas irregulares
de palabra o de hecho, le falte al respeto a la Asamblea o alguno de sus
miembros, o quien sea reiterativo en alguna de las causales que dan lugar a
amonestación pública.
O presidente da FGA solicita a retirada da proposta para que sexa ampliada e
mellorada a normativa coas diferentes adaptacións e actualizacións. Ante a
negativa do representante do Comesaña Sporting Club, sométese a proposta a
votación.
Durante o tratamento desta proposta a SGP abandona a asemblea, polo que o
número de asembleístas redúcese con un menos.
Votos a favor: 2

Votos en contra: 24

Abstencións: 6

Queda rexeita a proposta do Comseña Sporting Club en canto á Normativa
para o desenvolvemento das Asembleas F.G.A.

As seguintes propostas que presenta a SGP son de índole técnica polo que son
consideradas coma rogos e cuestións contestadas polo secretario da FGA, indicando
tamén que a SGP abandonou a Asemblea con anterioridade.
a).Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Probas con listón durante campionatos de combinadas.
Exposición: Os participantes nas competicións de probas combinadas teñen
diferentes niveis de rendemento, e coa intención de favorecer o desenvolvemento
das disciplinas con listón.
Proposta: Establecer cadencias para os concursos de combinadas, favorecendo a
dinámica da competición. Tendo en conta que todos poidan puntuar pero que os
concursos non se demoren.
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Resposta: O secretario técnico informa que xa se está a proceder deste xeito nos
dos últimos campionatos.
b).Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Campionatos de clubs de combinadas.
Exposición: Nunha competición de clubs de combinadas, é habitual que poidan
xurdir lesións, abandonos, etc.
Proposta: Permitir que participe a lo menos un atleta máis dos que puntúan, como
reservas. E no caso de non ser posible, que no caso de lesión ou abandono poidan
formar parte da clasificación de final, xa que é suficiente penalización que non
sumen todas as probas.
Resposta: No Campionato de Galicia de Clubs de probas combinadas aplicaranse
estas normas o respecto de participación :
“poderán participar todos aqueles equipos masculinos ou femininos que inscriban
un mínimo de 3 atletas en cada sexo. A puntuación farase sumando os 3 mellores
atletas de cada club, independentemente da súa categoría dende sub16 ata master.
Os clubs que non terminen con 3 atletas puntuarán igual na clasificación final coa
suma de puntos, aparecendo xusto detrás do peor equipo que completase con tres
atletas todas as probas. Admitiranse 8 equipos de homes e 8 equipos de mulleres,
participando aqueles que na inscrición teñan máis puntuación nas probas que
compoñen o seu programa de combinadas. Reservaranse 8 prazas para aqueles
atletas que sen completar equipo, teñan unha marca destacable ou a suma dos
puntos das probas individuais que compoñan a súa combinada, sexa máis alta.
No caso de presentar máis de 4 atletas dun mesmo sexo deberá aclara cales serían
os 3 o 4 que puntuarían por clubs e cales (se fose o caso) de forma individual”.
c).Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Organización de controis en pista
Exposición: Os costes para a organización de controis en pista son moi elevados
debido sobre todo á cantidade de xuíces necesarios e outras cuestións engadidas
de montaxe de pista, etc.
Proposta: Establecer uns criterios mínimos en canto ás necesidades de xuíces,
diferenciando un control de marcas dun campionato de Galicia. Sobre todo nas
probas organizadas para as categorías menores. De xeito que se axusten todo o
posible os custos organizativos.
Resposta: Aplicarase o indicado na normativa aprobada onde se reflicte do mesmo
xeito que a nova tarificación do CGX
d).Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Organización de controis en pista
Exposición: Actualmente atópanse diferencias en canto ao número de xuices ou
requerimentos organizativos que hai nun control dependendo da delegación onde
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te atopes. Nunha proba de salto de altura poden estar dous xuices ou cinco en fución
da sede da competición.
Proposta: Establecer unha norma única organizativa de controis para tódalas
Delegacións.
Resposta: Aplicarase o indicado na normativa aprobada onde se reflicte do mesmo
xeito que a nova tarificación do CGX
e).Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Adestradores
Exposición: Actualmente os adestradores con licenza non teñen ningún tipo de
seguimento “público” por parte da FGA.
Proposta: Crear unha pequena base de datos na que se poida recoller o sector ou
disciplinas que adestra cada un dos adestradores con licenza en vigor, de xeito que
por exemplo se poida facilitar a mobilidade de atletas en caso de cambio de núcleo.
Posibilitar aos adestradores que inician ter persoas de referencia nas que poder
consultar ou compartir experiencias dentro do estamento de adestradores.
Resposta: Trasladarase este rogo ao Comité Galego de adestradores da FGA.
f).Propoñente: Dona Mª Rosario Castro Cabezas (Presidente SGP)
Representante de: Clubs
Tema: Competicións en pista cuberta
Exposición: Tendo en conta a instalación de pista cuberta que temos en Ourense,
unha instalación creada para todxs xs galegxs.
Proposta: Crear un circuíto de probas en pista cuberta que permita ter dúas
xornadas de competición con controis de marcas cada fin de semana dende
mediados de decembro a mediados de febreiro. De xeito que se coñezan as probas
que haberá cada fin de semana dende un inicio, para que os adestradores e clubs
poidan planificar de xeito adecuado.
Resposta: Ante a actual situación de escaseza de xuíces non podemos plantexar o
presente proposta, se ben as accións levadas a cabo pola asemblea poderán
mellorara a situación debemos ter a prudencia necesaria para esperar aos novas e
mellora das situacións relativas ao calendario da FGA.
10.13.
Propoñente: D. Carlos de la Torre Allariz (Presidente Club San Miguel de Marín)
Representante de: Club
Tema: Multa por non presentarse á competición previamente inscrito.
Exposición: Queríamos saber se aos atletas con licenza autonómica, pero fichados
nin club non galego, tamén se lles impón esta multa de penalización coma se nos fai
a nós.
Proposta: En caso afirmativo, ver os comprobantes de pago aboados polos clubs
foráneos.
Esta proposta é contestada coma rogo ou cuestión.
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Resposta: Si, procédese a impor a penalización a tods os /as atletas con
independencia do club de pertenza, coma así lle lo indica a tesoureira da FGA.
Podendo acudir á sede da FGA para poder facer ás comprobacións necesarias previa
solicitude de cita.
10.14.
Propoñente: D. Carlos de la Torre Allariz (Presidente Club San Miguel de Marín)
Representante de: Club
Tema: Limitación de 3 mandatos no cargo de presidente da FGA.
Exposición: Desde o noso club, consideramos que debe existir limitación no cargo
de presidente. Non é aconsellable perpetuar a unha mesma persoa eternamente en
dito posto para o bo funcionamento da institución. Novas ideas e novos proxectos
sempre serán ben recibidos e beneficiosos.
A nosa proposta é restrinxir o número de mandatos consecutivos (Coma máximo
tres mandatos).
Proposta: Coma o ano pasado a nosa proposta foi rexeitada, o motivo do
rexeitamento foi que esta posibilidade non está contemplada nos estatutos da FGA
Solicito que así sexa e se poñan en marcha os pasos pertinentes por parte do
presidente da federación para un cambio dos estatutos da FGA.
Esta proposta é contestada coma rogo ou cuestión.
Resposta: O interesado ten a opción de poder convocar á propia asemblea
extraordinaria presentando o mínimo de abales precisos para poder celebrala, tal e
como se indica nos estatutos da FGA, aprobados pola Asemblea Xeral e Xunta de
Galicia. Sendo esa vía a que lle permite poder facelo sen ningún tipo de problema ao
respecto, igual que se lle había indicado fai un ano cando foi presentada esta mesma
proposta
10.15.
Propoñente: Tania López López (Lugo Running Club)
Representante de: Club
Tema: Sistema para aprobación de inclusión de probas en calendario.
Exposición: Ante o aumento do número de licenzas de atletas producido nas últimas
2 tempadas habería que valorar o sistema actual para a elaboración do calendario e
a aceptación da inclusión de probas locais no mesmo.
Sendo coñecedores da limitación que a día de hoxe hai do número de xuíces que
actúan, entendería que as Delegacións tivesen que ser autosuficientes, e o
Delegado Federativo así coma o Delegado de xuíces se comprometesen a adaptar
o programa de competición ao nº de xuíces dispoñible na súa delegación, pero
deberían ter sempre a posibilidade de poder organizar eventos se contan cos
recursos materiais e humanos suficientes.
O caso contrario o que fai é dificultar a promoción do noso deporte. É impensable
que pretendamos que cun 20- 25% máis de licencias que hai actualmente vaiamos
a ter un calendario de probas similar a 5 ou 6 tempadas atrás.
Proposta: Establecer como competentes para decidir a organización de eventos e
do calendario atlético de cada Delegación ao Delegado Federativo, Delegado de
xuíces da Delegación correspondente e ao Director Técnico da FGA e incluír isto na
normativa xeral de competición da Federación Galega.
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Esta proposta é contestada coma rogo ou cuestión.
Resposta: O Secretario da FGA, indica que neste apartado debe ser o CGX o que así
o indique ya que a FGA non ten potestade para regular o funcionamento existente
entre os delegados do CGX e o propio CGX.
10.16.
Propoñente: Tania López López (Lugo Running Club)
Representante de: Club
Tema: Actualizar a proporción do nº de clubs membros da Asemblea Xeral por
delegacións,
Exposición: Actualmente el Nº de Clubs que forman parte por las provincias de Lugo
y Ourense está desproporcionado. En la actualidad la provincia de Lugo cuenta sólo
con 5 clubs miembros en la Asamblea mientras que Ourense cuenta con 11 clubs, sin
embargo en la temporada actual Lugo cuenta con + entidades con licencia en vigor
que Ourense.
Proposta: Fijar o actualizar un criterio de proporcionalidad justo que permita a las
provincias tener la representación en la Asamblea que les corresponde según el nº
de licencias de sus estamentos.
Esta proposta é contestada coma rogo ou cuestión.
Resposta: O asesor xurídico da FGA da resposta a esta cuestión, indicado que o
decreto 16/2018 regula para todas as federacións galegas. E o regulamento electoral
que deberá ser aprobado, regulara esa distribución neste caso en función do número
de clubs censados e pertencentes a cada delegación que deberán estar axustados
á mencionada proporcionalidade.
Unha vez finalizadas as quendas das diferentes propostas, o secretario indica o
seguintes dos puntos do orde do día.

11. - Rogos e cuestións dos membros da Asemblea.
11.1.
Nome e Apelidos: José Luís Domínguez González (Agrupación Viguesa de Atletismo)
Expón: En las últimas convocatorias de las diferentes selecciones gallegas no se ha
convocado a ninguna entrenadora mujer.
Solicita: Se aclare y se haga público cuales son los criterios para seleccionar al
personal técnico que ha de acompañar a las diferentes selecciones.
Resposta: O secretario da FGA indica que o primeiro dos criterios é que acudan coa
selección os responsables dos diferentes sectores da FGA, indicando a
imposibilidade de que todos os adestradores de cada un dos atletas que participan
se poda desprazar coa la selección. A selección desprázase con aqueles
adestradores que gracias ao seu traballo ao longo do seu traballo e a
responsabilidade desenvolvida nos diferentes viaxes, teñen a confianza dende a
dirección técnica para xestionar aos diferentes grupos con independencia de ser
home ou muller. O secretario tamén indica que na última viaxe desprazouse unha
muller coa selección que desempeñou as funcións de servizo médico, e con
anterioridade foron outras as mulleres que se desprazaron coa selección.
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11.2.
Nome e Apelidos: Carlos Morales Velasco
Expón: Dada la escasez de jueces, específicamente de jueces de panel de marcha
(habiendo perdido integrantes y no ganado)
Solicita: Conseguir en Galicia, el curso seminario de acceso al panel de marcha
(jueces de marcha).
Resposta: Contesta o secretario do CGX, indicando que está a espera de
reformulación xeral dos paneis.
11.3.
Nome e Apelidos: José Antonio Pardal Baños
Expón: Personal del CGTD – 34.16 euros
Coordiandor adestardor do CGTD – 18.823 euros
Solicita: Ruego desglose de dichos datos
Resposta: será enviado por escrito o desglose solicitado.
11.4.
Nome e Apelidos: José Antonio Pardal Baños
Expón: En varias asambleas anteriores se pidió la insignia de oro y brillantes de la
FGA para Don José María Muradas Janeiro, que fué alma mater del atletismo en
Pontevedra durante varias generaciones.
Solicita: Que se vote en esta asamblea dicha merecida distinción.
Resposta: Contesta o presidente da FGA facendo referencia ó regulamento de
distincións, indicando que calquera membro da familia atlética pode iniciar a petición
segundo queda recollido no regulamento e será valorado pola comisión designada
para tal efecto.
11.5.
Nome e Apelidos: José Luís Domínguez González (Agrupación Viguesa de Atletismo)
Expón: Reiteradamente se proponen cuotas de licencias con anterioridad a la
aprobación de las mismas por la asamblea general, al iniciarse el período de
tramitación de licencias antes de la celebarción de dicha asamblea general.
Solicita: Se efectúen las propuestas de cuotas con un año vista, de manera que, por
ejemplo en la asamblea del 2022 se aprueben las cuotas para la temporada 2023,
pudiendo llegar a noviembre de cada temporada con las cuotas ya aprobadas por la
asamblea general.
Resposta: Por un lado o secretario responde facendo referencia en primeiro lugar a
parte do cota do seguro que moitas veces depende da sinistralidade ao longo dunha
mesma temporada e por outro lado a anticipación que se require non pode atender
por exemplo a situación que estamos a vivir por exemplo coa inflación que se prevé
par o vindeiro ano. E sobre todo a vindeira asemblea xeral será dentro do ano 2022,
sen ter que esperar como foi o caso desta e da anterior a celebrala no primeiro
trimestre do seguinte ano.
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11.6.
Nome e Apelidos: José Luís Domínguez González (Agrupación Viguesa de Atletismo)
Expón: Se están celebrando conjuntamente campeonatos gallegos de diferentes
categorías, lo cual limita la participación de atletas de diferentes especialidades en
sus campeonatos (especialmente en categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23)
Solicita: Dado el incremento de participación en estos últimos años en diferentes
especialidades se dividan estos campeonatos, de manera que se de la oportunidade
a todos los atletas en sus campeonatos (especialmente lanzamientos largos y
categorías Sub 23).
Resposta: Aclara o secretario técnico en canto ós lanzamentos longos, tivemos que
facelos de forma conxunta os Sub 16, 18 e 20. Tentado para esta tempada se o
calendario o permite de forma separada polo menos o Sub 16.
11.7.
Nome e Apelidos: Iván Pablo San Martín Carreira (Atlética A Silva)
Expón: Coa intención de promover a marcha atlética en Galicia, existen circuítos
homologados en ruta (A Pobra, por exemplo), e outros que están en proceso (coma
o de Ames), explorando posibles circuítos novos en Galicia.
Solicita: Crear un circuíto de marcha en ruta que de cabida á demanda deste sector,
tendo en conta tamén os calendarios de pista
Resposta: o secretario trasladará esta cuestión ao responsable do sector de Marcha
en Galicia.
Sendo as 21,08 horas remata a Asemblea Xeral. O presidente da FGA, Isidoro
Hornillos, diríxese a todos os membros presentes, agradecendo a súa asistencia,
amosando a súa satisfacción polo traballo desenvolto e despedíndose dos mesmos.
Neste espazo o secretario para que conste en acta fai referencia a un dos rogos e
cuestións entregado en tempo e forma pero que non foi contestada na asemblea:
11.8.
Nome e Apelidos: José Luís Domínguez González (Agrupación Viguesa de Atletismo)
Expón: Se están programando campeonatos gallegos en pista en instalaciones que
no reúnen las condiciones mínimas exigibles para un campeonato gallego (8calles,
tacos de salida en buen estado, cochonetas adecuadas)
Solicita:
1. No se celebren campeonatos gallegos en pistas de aire libre que no cuenten con 8
calles.
2. Se realice una inspección técnica previa a las instalaciones en las que se pretenda
organizar un campeonato, para comprobar que se reúnen las condiciones técnicas
y materiales acordes para un campeonato.
Resposta: Da primeira solicitude xa se deu resposta segundo a proposta suxerida
pola SGP e que foi aprobada pola asemblea. Da segunda das partes, indicar que dita
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labor é levada a cabo polos delegados da FGA, déronse situacións debido a escaseza
de dispoñibilidade de instalacións, que está a ser corrixidas por parte da FGA.
Trasládase coma foi indicado con anterioridade a dar resposta por escrito a aquelas
propostas que foron consideradas pola Xunta Directiva da FGA coma rogos e
cuestións ao non ser remitidas correctamente.

Resposta: Faise referencia ao acta da asemblea anterior do 2020, onde esta mesma
cuestión xa foi tratada.
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Resposta: Faise referencia ao acta da asemblea anterior do 2020, onde esta mesma
cuestión xa foi tratada.
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PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Pagos por competir nas distintas competicións da FGA.
EXPOSICIÓN:
Cremos que non é conveniente facer un pago por proba a realizar nun concurso. Non
se pode pagar 3 euros por proba, como o correu nalgunhas competicións. Exemplo:
Na mesma competición realiza un deportista, 60 m.l., salto de lonxitude e salto de
altura. Nalgunhas competicións tiveron que pagar 3 euros por competir no 60 m.l., 3
euros por competir en salto de lonxitude e 3 euros por competir no salto de altura.
PROPOSTA:
Cremos conveniente que se faga opago por dorsal, independentemente das probas
que se vaian realizar nesa competición.
Resposta: Esta proposta xa foi tratada con anterioridade na asemblea
PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Pagos por competir nos campionatos galegos.
EXPOSICIÓN:
Cremos que non se pode cobrar por competir nun campionato galego, xa que cada
deportista realiza unha ficha que supón un pago, defende e ofrece o seu
compromiso coa federación galega en cada competición e adestramento, nos
tempos nos que estamos non é conveniente cobralle aínda máis a unha persoa, unha
familia ou a un club.
PROPOSTA:
Non ter que facer ningún pago para competir nos diferentes campionatos galegos
que o calendario supón. Si, ter unha multa se estás inscrito nun campionato galego
e finalmente non se asiste, sen enviar un aviso de baixa nun prazo determinado.
Resposta: Esta proposta xa foi tratada con anterioridade na asemblea
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PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Competicións de probas combinados
EXPOSICIÓN:
Estamos ante a mellor xeración galega en probas combinadas, múltiples medallas
nacionais individuais e unha medalla federativa autonómica mixta. Cremos
conveniente defender os seus dereitos para que os deportistas que procedan das
categorías inferiores o noten e poidan disputar máis de dúas competicións a cuberto
e outras dúas ao aire libre.
PROPOSTA:
Realizar máis que esas catro competicións ás que nos referimos anteriormente.
Realizar triatlóns específicos para deportistas que realicen probas combinadas.
Dar máis facilidades nos diferentes controles para participar en máis de 2 ou 3
probas, segundo o regulamento
de cada competición.
Nos campionatos galegos individuais, permitir que os atletas de probas combinadas
que se estean preparando para campionatos importantes, xa sexa a nivel nacional
ou internacional, participen en máis de 2 ou 3 probas, clasificándoo como “fora de
competición”.
Resposta: Dado que na maior parte dos campionatos individuais , é onde se ubican
as combinadas e se aprecia que son poucas, no entendemos a necesidade de realizar
probas individuais e non as combinadas, se ben as limitacións para Sub 16 e Sub 18
son as mesmas que realiza a RFEA. De todas formas intentarase que nos
campionatos reservaranse certas prazas para atletas doutras categorías de nivel
nacional ou internacional.
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PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Responsable Probas combinadas
EXPOSICIÓN:
Dende o sector de probas combinadas non se realizou ningún proxecto de
formación, adestramento ou concentración para deportistas ou adestradores do
sector combinado, non vemos moito interese en facer outra cousa que non sexan 4
competicións ao ano.
Todo iso coa mellor xeración combinada da historia da federación galega, con
múltiples medallistas nacionais individuais en probas combinadas, medalla
federativa autonómica mixta en probas combinadas, con múltiples récord batidos...
Non sabemos moi ben cal é o papel de cara o futuro do responsable do sector de
combinadas.
PROPOSTA:
Asignar o posto de responsable de eventos combinados a unha persoa que teña
experiencia no sector dos eventos combinados, con interese e motivación para
poder levar a cabo un proxecto de futuro, con diferentes obxectivos anuais, xa sexan
de formación, concentracións. ... polo ben e o futuro dos atletas de eventos
combinados.
Resposta: Realizáronse ao longo do 2021 sesións de tecnificación ás que estiveron
invitados os/as atletas da especialidade de combinadas e que acudiron a ditas
sesións. É certo que non se fixeron todas as que sería desexables pero isto mesmo
sucedeu para todas as especialidades xa que no 2021 do mesmo xeito que agora
seguimos en pandemia e as restricións eran moito maiores, o que limitou en gran
medida as posibilidades. En canto a posibilidade de asignar un posto de responsable,
desde a dirección técnica da FGA estamos abertos a que nos faga chegar calquera
solicitude para a asignación de dito posto, e dese xeito sexa adecuadamente
valorada.
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PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Concentracións dos distintos sectores específicos da federación galega.
EXPOSICIÓN: Sen individualizar, realízanse poucas concentracións ou formacións
dirixidas polos responsables dos sectores específicos da federación galega.
PROPOSTA: Cremos conveniente realizar periódicamente concentracións, reunións,
adestramentos ou formación de deportistas e adestradores... para, entre outras
moitas cousas, motivar aos mozos e mozas deportistas a seguir vinculados ao
atletismo durante moito tempo.
Resposta: Esta proposta xa foi tratada con anterioridade na asemblea

PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Combinar os Ctos. Gallegos sub – 20/23 co Cto. Galego Absoluto.
EXPOSICIÓN: Vivimos unha decadencia absoluta nas categorías sub – 20 e sub -23,
o visto as últimas tempadas neses campionatos galegos individuais é bastante
lamentable. Creemos que se podería mellorar o nivel, ambiente … desas
competicións.
PROPOSTA: Os campionatos galegos sub-20/23 poderían combinarse co
campionato galego absoluto, tanto en pista cuberta como ao aire libre, por suposto
que habería que deixar espazo para todos os deportistas daquelas categorías que
queiran participar nunhas determinadas condicións mínimas e baixo a normativa
vixente do campionato. En cuestión, que non cremos que sexan moitos, visto o visto.
Resposta: En primeiro lugar, limitarían as prazas dos absolutos. En segundo lugar,
moitas veces o calendario nacional Sub 20 o Sub 23 pouco se asemella entre si e
aínda máis co absoluto. Por exemplo este ano en PC os nacionais Sub 20 e Sub 23
tiveron un mes de diferenza.
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PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): AD E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Circulares/regulamentos das distintas competicións
EXPOSICIÓN: Cremos que deberíamos ter acceso ás diferentes circulares dos
controis ou competicións que organiza a Federación Galega de Atletismo moito
antes.
PROPOSTA: Poder ter acceso ás distintas circulares ou regulamentos das
competicións organizadas pola Federación Galega de Atletismo con dúas semanas
(polo menos) de antelación á mesma. É fundamental que un adestrador poida
organizar con antelación as sesións de adestramento e descanso dos deportistas.
Resposta: Esta proposta xa foi tratada con anterioridade na asemblea

PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Calendario da Federación Galega de Atletismo
EXPOSICIÓN: O calendario das últimas tempadas, incluídoo de 2021, saíu moi tarde,
na páxina da federación galega de atletismo.
Un adestrador e un club deben ter claros con suficiente antelación as diferentes
probas nas que poderán participar o club, ou os deportistas individualmente, para
organizar os distintos trámites a tempada a realizar correctamente a eficacia
deportiva e económica a nivel de club.
PROPOSTA:
En canto saia o calendario da RFEA, a FGA deberá dispoñer dun número máximo de
días para poñer o seu calendario oficial desa tempada.
Resposta: Esta proposta xa foi tratada con anterioridade na asemblea
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PROPOÑENTE: Dº/Dª. Ó S C A R R O D R Í G U E Z R Í O
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO): A D E S T R A D O R – V O C A L D A E S C O L
AATLÉTICA LUCENSE
TEMA: Envío de circulares/regulamentos por correo electrónico
EXPOSICIÓN: En moitas ocasións dende a FGA envíanse no mesmo correo 3-4 ou 5
circulares para esas mesmas competicións, cómpre sinalar que nalgunha ocasión
moitas desas circulares enviadas eran de competicións xa celebradas.
PROPOSTA: Enviar as diferentes circulares aos correos electrónicos encanto
aparezan no calendario da FGA.
Resposta: Esta proposta xa foi tratada con anterioridade na asemblea
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