
              
 

CIRCULAR 15/2017 
CURSO DE USUARIO IANSEO 

 

 

Federación Galega de Tiro co Arco – N.I.F. G-27034131 

APDO. DE CORREOS 5368  - 15009 – A CORUÑA 
Presidencia: presidente@fgta.esTfono.:  629628077// Secretaría: secretaria@fgta.esTfono.: 629615737 

 
 

A Coruña, 16 de agosto de 2017 
 
 

 
1. INTRODUCCION 
 
A Federación Galega de Tiro con Arco convoca un curso para a formación de directivos, xuíces, 
técnicos e arqueiros  de tiro con arco no programa de xestión IANSEO para as competicións de 
tiro con arco. 
 
2. DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Data: 2, de setembro de 2017 
Lugar: Aula CeMIT do Castiñeiro 

 Praza do Castiñeiro s/n (Rua Juana La Loca) 

27004 Lugo 
43.016978, -7.570875  //  https://goo.gl/maps/o2MNjtLk2v82 

3. HORARIO DO CURSO 
 
Sábado, 2 de setembro 

- 10:00 h  Presentación do Curso de IANSEO 
- 10:30 h  Iniciación do Curso 
- 14:00 h  Xantar (nas inmediacións das instalacións) 
- 16:00 h  Continuación do curso 
- 20:00 h  Fin do Curso 

 
4. INSCRICIÓNS 
 
CONDICIÓNS DE ADMISIÓN 
 
Idade mínima: 18 anos 
Posuír, como mínimo por dúas tempadas, a licenza de deportista ou ter a condición de directivo 
dun club de tiro con arco adscrito a FGTA. 
 
CUSTO DA INSCRICIÓN 
 
A inscrición será gratuíta para unha persoa de cada club, o custo da inscrición para os seguintes membros 
dun mesmo club será de 25 € (*), que debera facerse efectivo na conta da FGTA da entidade ABANCA  
ES78 2080 5368 7630 4000 7146 
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* Neste importe inclúese o xantar do mediodía. 
 
INSCRICIÓNS 

Realizarase enviando o formulario que se xunta ao correo electrónico inscripcions@fgta.es debidamente 

cuberto en todos os apartados, así como o xustificante de ter aboado o importe na conta da FGTA   

 
A data límite de admisión de solicitudes será o día 30 de agosto ás 24:00 horas. 
 
Non haberá dereito á reclamación do importe da inscrición unha vez pechado o prazo indicado, 
salvo xustificación fundamentada por escrito, que sería avaliada no seu caso. 
 
A capacidade máxima de admisión para este curso é de 25 alumnos/as. As prazas adxudicaranse 
por orde de entrada das solicitudes 
 
5. DIRECTOR DO CURSO 
 
D. Luis Vera Moreno  (Responsable Formación FGTA) 
 
6. PROFESORADO: 
 
José Álvarez Rodríguez 
José Martín Gómez Segura 
 
7.  TEMARIO 
 
1) Instalación de Ianseo e Actualizacións. 
2) Creación dunha competición. 
3) Inscricións, sorteo de dianas o patrullas e impresión de listados; follas de puntuación para una 

competición. 
4) Introdución dos tanteos tras a competición e impresión das clasificacións. 
5) Preparación de Ianseo para eliminatorias individuais, impresión de listados  e follas de 

puntuación. 
6) Utilización do ISK nas tablets ou teléfonos para tantear nunha competición. 
7) Mostrar resultados a través de pantallas 
 
8. MATERIAL DE TRABALLO 
Pendrive para gardar documentación diversa do ianseo e arquivos de competicións exemplo. 
Programa IANSEO e as súas actualizacións. 
Dicho programa pódese descargar en ianseo.net , 
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9. OBSERVACIÓNS 
 
Aínda que  na sala do curso disporemos de ordenadores, sería idóneo que cada alumno ou club 
trouxera o portátil coa  batería cargada. Neste caso, previamente xa se pode descargar o 
programa  dende www.ianseo.net, que é gratuíto, seguindo as instrucións do seguinte vídeo que 
se atopa no enlace https://www.youtube.com/watch?v=ZR2n9iowrq8&feature=youtu.be Esta 
opción ten a vantaxe de que xa quedaría instalado o programa e as competicións exemplo nos 
ordenadores persoais que cada un trouxera. Tamén recoméndase que se descargue no móvil a 
app ianseo Score en el Play Store si é un Androip  ou App Store se é un iphone. 
 
Os horarios do curso son orientativos, e poderían ser modificados en función da evolución do 
mesmo e das dispoñibilidades persoais do profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Vilar Nogues 
Secretario Xeral 
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