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1 OURENSE TERMAL ATHLETICS MEETING 2019 

O Ourense Termal Athletics Meeting 2019 é um encontro incluído no calendário de 
competição nacional da Real Federação Espanhola de Atletismo, que se celebra na 
cidade de Ourense em sábado, 18 de maio de 2019, na pista de Atletismo do 
Campus de Ourense da Universidade de Vigo. 

Organizado e patrocinado pela Deputação Provincial de Ourense, a Vice-reitoria do 
Campus de Ourense da Universidade de Vigo, a Junta da Galiza, o Conselho 
Municipal de Desportos do Concelho de Ourense e com a colaboração do Club 
Deportivo Aurum e a Delegacia de Ourense da Federação Galega de Atletismo. 

2 PROGRAMA DA COMPETIÇÃO 

MASCULINO – AR LIVRE FEMININO – AR LIVRE 

100 m. 

 

100 m. 

200 m. 200 m. 

400 m. 400 m. 

800 m. 400 m. com barreiras 

1 500 m. 1 500 m. 

  

 

MASCULINO MENORES – AR LIVRE FEMININO MENORES – AR LIVRE 

500 m. Sub10 – Sub12 500 m. Sub10 – Sub12 

1 000 m. Sub14 – Sub16 1 000 m. Sub14 – Sub16 

  
A organização poderá modificar estas modalidades em função da inscrição. 
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3 PARTICIPANTES 

Atletas com licença federativa FGA (Federação Galega de Atletismo) ou RFEA (Real 
Federação Espanhola de Atletismo) em vigor para a temporada 2018/2019. 

Atletas estrangeiros com licença federativa em vigor e permissão da Federação 
Nacional correspondente para competir em Espanha. 

4 INSCRIÇÕES 

4.1 Inscrições para atletas com licença FGA ou RFEA 
Os/as atletas com licença FGA ou RFEA, realizarão a sua inscrição através da intranet 
da RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ desde terça-feira, 7 de maio de 2019, até as 20:00 
horas de terça-feira, 14 de maio de 2019. 

Os/as atletas deverão comunicar a sua melhor marca, obtida nas duas últimas 
temporadas, na prova que participam para facilitar a organização das séries. 

4.2 Inscrições para atletas estrangeiros 
Os/as atletas estrangeiros realizarão a sua inscrição enviando um correio–e a 
deportes.ourense@depourense.es com os seguintes dados: nome e apelidos, data de 
nascimento, número de licença, documento nacional de identidade, clube, prova na 
que participa e melhor marca nessa modalidade. As inscrições dos/as atletas 
estrangeiros deverão estar em poder do organizador antes das 20:00 horas de terça-
feira, 14 de maio de 2019. 

5 ATLETAS ADMITIDOS 

5.1 Critério de admissão 
Admitir-se-ão os/as atletas que acreditem melhor marca na sua prova até um máximo 
de atletas por prova segundo o quadro seguinte: 
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MASCULINO – AR LIVRE Nº MAX. 
ATLETAS 

FEMININO – AR LIVRE Nº MAX. 
ATLETAS 

100 m. 24 100 m. 24 

200 m. 24 200 m. 24 

400 m. 16 400 m. 16 

800 m. 16 400 m. com barreiras 16 

1 500 m. 16 1 500 m. 16 

 

Nas provas de categorias de menores serão admitidos todos os/as atletas inscritos/as.  

A organização reserva-se o direito a modificar estes critérios, de jeito excecional e 
para o bom desenvolvimento da competição. 

5.2 Listagem de admitidos/as 
Publicar-se-á uma listagem com a totalidade de atletas admitidos em quarta-feira, 15 
de maio de 2019, no sítio web: www.ourensemeeting.es 

5.3 Ajudas 
Poder-se-ão estabelecer ajudas para o alojamento e as despesas de viagem dos/das 
atletas prévia consulta com a organização através do correio–e 
deportes.ourense@depourense.es 

6 CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E RECOLHIDA DE 

DORSAIS 

Os/as atletas inscritos/as e admitidos/as no Ourense Termal Athletics Meeting 2019 
confirmarão a sua participação e recolherão pessoalmente o seu dorsal na Secretaria 
da Competição até 1 hora antes do início da prova na que estão inscritos/as. 
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7 ATLETAS NÃO APRESENTADOS 

Se o/a atleta previamente inscrito/a e admitido/a não participar finalmente no 
Ourense Termal Athletics Meeting 2019, exceto causa justificada por escrito á 
organização, será suspenso de participar no meeting as próximas duas edições. Caso 
de lesão deverá acreditar justificante facultativo, através do correio–e  
deportes.ourense@depourense.es, com antecedência mínima de 48 horas. 

Não se aplicará sanção aos/às atletas de categorias de menores. 

8 HORÁRIO DA COMPETIÇÃO 

Ver documento anexo. 

9 CÂMARA DE CHAMADAS 

Todos/as os/as participantes deverão se acreditar na Câmara de Chamadas mediante 
a sua licença federativa ou documento oficial com fotografia. 

Protocolo da Câmara de Chamadas 

PROVA PRESENTAÇÃO SAÍDA À PISTA 

Corridas 20’ 10’ 

Corridas com barreiras 25’ 15’ 

 

10 PRÉMIOS 

10.1 Prémios Melhores Marcas  
Prémios para as 3 melhores marcas masculinas e as 3 melhores marcas femininas do 
meeting, conforme tabela IAAF em vigor, com um mínimo de 800 pontos. 

Só uma marca por atleta será tida em conta. 

Não aspiram a estes prémios as provas de promoção de categorias de menores. 
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A organização resolverá os possíveis empates de maneira equitativa. 

HOMENS MULHERES 

1. 300 € 1. 300 € 

2. 200 € 2. 200 € 

3. 100 € 3. 100 € 

 

10.2 Prémio Recorde da Galiza 
Prémio de 100€ aos/às atletas que estabeleçam um novo Recorde da Galiza absoluto. 

Este prémio é acumulativo. 

10.3 Prémios Categorias de Menores 
Os/as três primeiros/as atletas de cada categoria de menores receberão um presente 
do organizador. 

10.4 Protocolo de Premiações 
Para receber os prémios, os/as atletas deverão estar presentes na cerimónia de 
premiações que se realizará ao finalizar o meeting. A não assistência ou 
impontualidade a esta cerimónia implicará a perda do prémio correspondente. 

11 IDIOMA 

O atual regulamento será traduzido ao espanhol, inglês e português. Caso de existir 
diferença ou conflito, prevalecerá a versão em galego. 

12 NORMATIVA APLICÁVEL 

Para tudo o não disposto neste regulamento aplicar-se-á a normativa RFEA e/ou IAAF. 

 


