
     

Federación Galega de Atletismo 
Avda. Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. – 15008 – A CORUÑA 

Teléfono: 981291683 - Fax: 981-292056. 
Correo: comitegalegoxuices@gmail.com  
Páxina Web: http://www.fgatletismo.es/cgx/ 

http://www.atletismogalego.com  
 

Recoñecida entidade de utilidade pública, Lei 71 de 2012 Xeral do Deporte de Galicia 
 

COMITÉ GALEGO DE XUÍCES 

RESEÑA REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 
 

 

 O pasado domingo 11 de febreiro celebrouse a reunión da Xunta Directiva do Comité Galego de 

Xuíces en A Coruña a partir das 13:00 horas. 

 Entre outros, os temas tratados foron os seguintes: 

 

  

• Problemática nas Delegacións: 
 

➢ Trátase a situación da Delegación de Vigo, onde o delegado de xuíces tivo que deixar o cargo. 

Mentres non se atope un substituto, o Comité asumirá a Delegación de Xuíces de Vigo e coordinará 

o seu funcionamento. 

➢ Trátase a situación da Delegación de Santiago e os problemas entre algúns xuíces de dita 

delegación. A xunta directiva considera correcto o procedemento empregado para tentar atallar o 

problema e a máxima prioridade é evitar que os xuíces deixen de acudir ás probas. 

 

• Modificación e desenvolvemento do Regulamento Interno: 

➢ Se nomea unha Comisión Permanente do CGX 

➢ Se aproba a inclusión do artigo 14 no Regulamento de Réxime Interno do CGX 

 

• Competicións en Ruta con circuito non homologado e cronometraxe con transpondedor: 

➢ Segundo acordo da FGA o número máximo de xuíces para este tipo de probas será de 4. No caso 

de necesitar máis, terá que solicitarse autorización razonada ó CGX. 

 

• Solicitude de xuíces a outras delegacións 

➢ Establécese un protocolo de actuación e temporalización para solicitar xuíces a outras delegacións 

para cubrir probas. 

 

• Envío de Xurados e Informes 

➢ Establécense medidas para mellorar a recepción dos xurados das probas  

➢ Establécense medidas para evitar que os xuíces árbitros non envíen os informes 

 

• Cursos CNJ 

➢ Solicitarase un curso de Dirección Técnica ó CNJ a celebrar en primavera. Acórdanse as condicións 

e limitacións para poder acudir a dito curso. 

 

• Cursos Autonómicos 

➢ Realizaranse cursos de EDM en Ourense e Pontevedra 

➢ Finalizaranse os cursos de Saídas nas delegacións que faltan 
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• Participación de discapacitados funcionais en probas da FGA 

➢ Acórdanse as condicións de participación de ditos atletas así como a posible formación por parte 

dos xuíces nas probas adaptadas. 

 

• No apartado de Rogos e Preguntas: 

➢ Agradecer públicamente ós docentes dos cursos de xuíz a súa colaboración desinteresada 

➢ Abonar o mesmo día da competición a dieta de comida ou cena si é o caso 

➢ Deixar en mans dos delegados a valoración da aptitude dos xuíces que leven moito tempo sen 

renovar e que retornen ás competicións 

➢ Idade mínima dos aspirantes (con dereito a cobro de dieta) queda establecida en 15 anos tras 

consulta coa asesoría xurídica da FGA 

mailto:comitegalegoxuices@gmail.com
http://www.fgatletismo.es/cgx/
http://www.atletismogalego.com/

