
 
 

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131 
Apdo. de correos 822 – CP 15780 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Presidencia: presidente@fgta.es  /  Secretaría: secretaria@fgta.es 
 
 

CIRCULAR 27/2018-19 

TECNIFICACIÓN MENORES TEMPADA 2019/20 
2ª tecnificación 

 

Santiago de Compostela, 28 de setembro 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, unha tempada de antigüidade. 
Só poderán acceder a sala de tiro da tecnificación os arqueiros e técnicos inscritos. Os acompañantes non 
poderán acceder a sala de tiro da tecnificación. 
O uso das instalacións da AGASP é gratuito en virtude do acordo de colaboración asinado entre a secretaría 
xeral para o Deporte e a AGASP. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Lugar: AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) 
Rúa da Cultura, s/n. 36680. A Estrada (Pontevedra) 
 
ORGANIZA: 
Federación Galega de Tiro con arco. 
 
DATA: Domingo, 20 de outubro 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: 
Os arqueiros e técnicos interesados en acudir as tecnificacións programadas deberán inscribirse enviando os 
seus datos á FGTA, no correo electrónico: inscripcions@fgta.es. Se posteriormente algún arqueiro ou técnico 
non puidese acudir a algunha das tecnificacións deberá comunicalo antes da data prevista. 
 
Data límite: mércores, 16 de outubro a las 23.59 h. 
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Pausa para comer: Haberá unha pausa para comer. Na cafetería da AGASP hai un menú cun coste de 8,50 
euros para todos aqueles arqueiros, tecnicos e acompañantes que queran comer alí. Todos aqueles que 
queiran comer na cafetería deben avisar xunto coa inscrición para reservar os menús, xa que ao ser 
domingo a cafetería abre para nós. 
 
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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