
 

 

 

A Delegación en Valdeorras da FGA e o Concello de A Rúa en colaboración do Club ADAS O 

Barco, organiza IXº CROSS DE REIS CONCELLO DE A RÚA. 

Celebrarase o día 15 de xaneiro de 2.017, no circuíto de campo a través de O Aguillón en A 

Rúa, coincidindo coa celebración do Campionato de Galicia vetaran  e o Campionato 

Provincial  Absoluto de campo a través. 

PROBA OFICIAL DA F.G.A.  

PROBA PERTECENTE O IIº CIRCUITO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS. 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

Art. 1.- Poderán participar cantos atletas pertencentes a Clubs e atletas independentes o 

desexen, debendo estar en posesión da súa correspondente licenza federativa para a 

tempada 2016/2017, ou ben licenza de día. 

Art. 2.- As categorías, o circuíto e as distancias a percorrer axustaranse as normas da F.G.A. 

Art. 3.- INSCRICIÓNS: 

Na Web da RFEA mediante o sistema online https://isis.rfea.es/sirfea2/, para atletas 

federados ,e na plataforma de Carreiras Galegas os atletas non federados, ata as 23:00 

horas do martes 10 de xaneiro de 2017.    

NOTA: Aqueles atletas homes ou mulleres, que fixeran a súa inscrición ou ben no 

Campionato de Galicia de Veterans de campo a través ou no Campionato Provincial 

Federado de campo a través, xa quedan inscritos para o IXº Cross de Reis Concello da Rúa. 

Art. 4.- A retirada de dorsais, para os atletas efectuarase de forma individual na secretaría 

de competición o día 15 de xaneiro a partir das 09:30 horas. 

Art. 5.- Será descalificado todo atleta, que non corra co dorsal ben visible e sen dobrar 

sobre o peito, non finalice a proba co dorsal e co chip entregado pola organización, non 

cumpra correctamente coas distancias marcadas, non pase pola Cámara de Chamadas ou 

faga caso omiso das indicacións dos xuíces da competición. 

Art. 6.- As probas serán controladas polo Comité Galego de Xuíces e Cronometradores da 

F.G.A. e contarase con control automático dos tempos e clasificacións mediante o sistema 

de Chips da F.G.A. 
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Art. 8.- Todos os participantes están amparados por unha póliza de seguros de 

responsabilidade Civil e por outra de accidentes, quedan excluídos os casos derivados de un 

padecemento latente, imprudencia, inobservancia das leis, etc. 

Tamén quedan excluídos os casos producidos por desprazamento a ou dende o lugar no 

que se desenvolve a proba. 

Art. 9.- A participación dos atletas estranxeiros está suxeita o disposto no artigo 3.4 das 

normas de competición da RFEA. 

Art. 10.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.  

Todo o non previsto na presente normativa se rexera polas normas de competición da FGA, 

RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias 

superiores. 

NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e 

mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos 

sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros 

obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de 

ranking popular e probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de 

Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de 

Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña. 

Art. 11.- Todos os participantes deben pasar obrigatoriamente pola “CAMARA DE 

CHAMADAS” no horario establecido a tal efecto. 

Art. 14.- PREMIOS:  

Concederanse trofeos os tres primeir@s clasificados absolutos homes e mulleres do  

IXº CROSS POPULAR DE REIS CONCELLO DE A RÚA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
HORARIO E DISTANCIAS A PERCORRER: 
 

        CAMARA DE CHAMADAS                                         PROBA 
 

 

 

 

 

 

 

Apertura Peche Hora Categoría Anos Sexo voltas Total metros 

  10:45 Final Comarcal Infantil-Cadete 2002-03-04-05 Homes 1P+1G 2.300 m. 

  10:55 Final Comarcal  Infantil 2004-2005 Mulleres 1G 1.700 m. 

  11:05 Final Comarcal Alevin  2006-2007 Homes 1G 1.700 m. 

  11:15 Final Comarcal  Alevin 2006-2007 Mulleres 2P 1.300 m. 

  11:25 Final Comarcal   Benxamín 2008-2009 Homes 1P 700 m. 

  11:35 Final Comarcal  Benxamín 2008-2009 Mulleres 1P 700 m. 

  11:45 Final Comarcal  Cadete 
Cpto Provincial Xuvenil 

2000-01-02-03 Mulleres 1P+1G 2.300 m. 

11:40 11:50 12:00 Cpto Provincial Xuvenil e Veterans 60 ó + 
Cpto. de Galicia Veterans 60 ó + 

 2000-2001 Homes 3G 4.900 m. 

12:15 12:25 12:35 Cpto Provincial Junior-Absoluta e Veteranas  
Cpto. De Galicia Veteranas 35 en adiante 

IXº CROSS DE REIS 

1999 e anteriores 
 

Mulleres 3G 4.900 m. 

12:55 13:05 13:15 Cpto Provincial Junior-Absoluto e  Veteráns 
M35-M40-M45-M50-M55 

Cpto de Galicia 
Veteráns M35-M40-M45-M50-M55 

IXº CROSS DE REIS 

1999 e anteriores Homes 4G 6.500 m. 

  14:00 Entrega de Medallas e Trofeos     



 


