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CIRCULAR 17/2018-19 

TECNIFICACIÓN MENORES 2019 
3ª tecnificación 

 

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2019 
 

Convocatoria aberta a todos os arqueiros juniors, cadetes, infantís e alevíns de segundo ano de arco recurvo 
que teñan dita categoría durante o ano 2019, así como aos monitores que adestran a ditos arqueiros 
Tamén se convoca a todos os monitores que queiran participar na tecnificación teñan ou non teñan rapaces na 
tecnificación, pero queiran ampliar coñecementos prácticos. 
 
A única condición esixida para poder acudir a esta sesión é que os arqueiros e os monitores  teñan a licenza 
federativa con, polo menos, un ano de antigüidade. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Lugar: Estadio Municipal de Rioseco 
Rúa Uxío López, 41. Narón 
Coordenadas:43º31’22.2”N-8º11’34.6”W 
 
 
ORGANIZA: 
Federación Galega de Tiro con arco en colaboración co Club Arco Narón. 
 

DATA: Domingo, 16 de xuño de 2019 
 

HORARIO: 
 

Horario: 10:00 – 20:30 

10:00 Recepción de participantes. 
10:15 Quentamento. 
11:00 Prácticas controladas. 
12:00 Control de técnica. 
13:00 Estiramentos. 
13:30 Pausa para comer. 
15:30 Inicio da sesión da tarde. 
20:30 Fin da xornada de Tecnificación. 

 

INSCRIPCIÓNS: 
Realizaranse enviando os datos á FGTA, no correo electrónico: inscripcions@fgta.es 
 

Data límite: domingo, 8 de xuño a las 23.59 h. 
 

Pausa para comer: Haberá unha pausa para comer. A comida correrá a cargo de cada 
participante. A Fgta non dispón aínda de medios económicos para facer frente a este 
costo. O club Arco Narón vai solicitar comida a un restaurante cercano e se queren 
xestionar con eles a comida o seu correo é: arconaron@gmail.com 
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Recórdase a necesidade de que arqueiros e técnicos deben asistir con equipación deportiva apropiada, 
non con roupa de calle. 
 
O presidente da Fgta 
 
 
Iñaki Fariña Muradás 
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