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LIV TROFEO “JOAQUÍN ROMERO”. IV MEMORIAL 

REGULAMENTO 

O vindeiro sábado, día 26 de marzo de  2016, a partires das 11:00 horas no 
merendero das Cabazas, celebrarase o LIV TROFEO “JOAQUÍN ROMERO”. IV 
MEMORIAL, co patrocinio do Concello de Ferrol e o control do Comité Territorial de 
Xuíces da Federación Galega de Atletismo e rexerase polas normativas da F.G.A. e 
R.F.E.A. 

1.- Establécense as seguintes categorías: 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

 Xuvenil mulleres e homes Nados nos anos 1999 e 2000

 Júnior mulleres e homes Nados nos anos 1997 e 1998

 Promesa mulleres e homes Nados nos anos 1994, 1995 e 1996

 Senior nados en 1993 até aqueles con 35 anos feitos o día da proba

 Veterano de 35 a 44 anos

 Veterano de 45 a 54 anos

 Veterano de 55 a 64 anos

 Veterano a partir de 64 anos

CATEGORÍA ESCOLAR 

 Benxamín Nados/as nos anos 2007 e 2008

 Alevín Nados/as nos anos 2005 e 2006

 Infantil Nados/as nos anos 2003 e 2004

 Cadete Nados/as nos anos 2001 e 2002

Para ambas categorías (absoluta e escolar), a organización premiará os tres 
primeiros clasificados de cada categoría. A entrega de premios terá lugar ao longo 
da competición segundo a organización vaia dispoñendo dos resultados 



Concello de Ferrol. Deportes 
Praza de armas s/n 

981. 944. 200 fax: 981. 944. 208 
deportes@ferrol.es 

Páxina 2 de3 

2.- Inscripcións 

Categorías absolutas: 

Para participar, deberase inscribir os participantes  a través da seguinte 
direccion no formulario da páxina Web da delegación www.fgatletismo.es/ferrol,  o 

máis tarde, o mércores anterior á carreira.  

Categorías de menores: 

A presente edición da proba formara, excepcionalmente este ano,  parte do 

XVI Circuito Ferrolán de campo a Través en sustitución da 3º xornada 

suspendida por mor da alerta amarela.  O sistema de inscripción para os 

menores e as puntuación dos mesmos rexirase polo reglamento do citado 

circuito.  

3.- Os dorsais retiraranse ata 30 minutos antes de cada proba, recordando que a 
organización non proporcionará os imperdibles. 

4.- Os atletas deberán presentarse na liña de saída 5 minutos antes do inicio  da 
súa proba. 

6.- O Concello de Ferrol e a Federación Galega de Atletismo non se fan 
responsables dos danos morais  que a sí mesmo ou a outras persoas 
ocasionen os participantes nesta proba. 

7.- A organización poderá modificar o presente regulamento sen previo aviso. Así 
mesmo resérvase a facultade de decidir sobre calquera circunstancia ou 
aspecto non contemplado neste regulamento. 

8.- Todos os corredores/as o realizar a inscrición aceptan a publicación do seu 
nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. 
Mediante a inscripción o corredor consinte expresamente que os seus datos 
sexan empregados pola organización para comunicacions acerca da súa 
actividade. En todo caso e tal e como establece a Ley de Protección da 
datos, o interesado pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición mediante un escrito ou correo electrónico nas 
oficinas de Deportes do Concello de Ferrol, Praza de Armas s/n, 15402 
Ferrol. 

9.- Mediante a inscripción na proba considerarase aceptadas as normas e os 
aspectos reflexados neste regramento. 

http://www.fgatletismo.es/ferrol/
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10- Horario y Circuito 

Hora Categoría Distancia 

10:30 Jv/Ju/Pr/Sr/Vt. Homes 8000 m.apr.      5G 

11:10 Jv/Ju/Pr/Sr/Vt. Mulleres 4000 m. apr.     1P+2G 
11:30 Cadete Homes 4000 m. apr.     1P+2G 

11:55 Cadete Mulleres 3200m. apr.      2G 

12:15 Infantil Homes 3200 m. apr.     2G 

12:30 Infantil Mulleres 1600 m. apr.     1G 

12:45 Alevín Homes 1600 m. apr.     1G 

12:55 Alevín Mulleres 1000 m. apr.     1M 

13:00 Benxamín Homes 800 m. apr.       1P 

13:05 Benxamín Mulleres 800 m. apr.       1P 
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