
I  Certame

PROMOCIÓN DO 
TÉCNICO GALEGO



OBXECTIVO

O propósito deste I Certame “Promoción do Técnico
Galego” é dar a oportunidade a todos os colexiados
no Comité Galego de Adestradores de poder amosar
o seu traballo e darse a coñecer nas xornadas de
formación dos Comités de Adestradores tanto en
Galicia como no exterior.

REQUISITOS

- Estar colexiado no
Comité Galego de Adestradores.

- Ter 18 anos.



Dosier co teu proxecto de relatorio en formato PDF (máximo 20 páxinas).

Temática libre relacioada con calquer aspecto do Fútbol ou Fútbol Sala
(Técnico, Táctico, Psicolóxico, Adestramento de Porteiros, PF, Dirección
Deportiva, Coordinación deportiva, Análise…)

O TEU PROXECTO

TERÁS QUE PRESENTAR

Breve curriculum vitae (máximo 2 páxinas).

Envialo antes del 20 de xuño a:
comitedeentrenadores@futgal.es



XURADO

FASES DO CERTAME

1ª.- Entrega do dosier do relatorio (20 de xuño)

2ª.- Os técnicos seleccionados da primeira fase gravarán 
a seu relatorio para decidir os galardoados (13 de xullo).
3ª.- Elixiranse os gañadores, en proporción ós relatorios
entregados e as súas temáticas (21 de agosto).

O xurado estará composto por membros da xunta do Comité Galego
de Adestradores, os cales elixirán os gañadores (21 de agosto).



GALARDOADOS

Todos os técnicos que resulten galardoados recibirán
un agasallo do Comité Galego de Adestradores e
participarán cos seus relatorios nas Xornadas de
Formación e Actualización que se fagan durante o ano.

Elaborarase un dosier cos relatorios gañadores para
darlle promoción en todos os comités nacionais e
internacionais ós nosos técnicos e poder levar estas
formacións fora das nosas fronteiras.



INFORMACIÓN A TER EN CONTA

O Comité Galego de Adestradores resérvase o dereito de acurtar,
prorrogar, modificar ou cancelar este certame se así o estimase
inconveniente ou se ocorresen supostos especiais .
Os datos persoais facilitados serán incorporados a un ficheiro
automatizado, propiedade da RFGF.
Ao participar no concurso e dar os teus datos persoais estás
aceptando de forma expresa as anteriores bases do concurso. No
caso de que desexes obter máis información poderás poñerte en
contacto co Comité Galego de adestradores.



www.futgal.es

comitedeentrenadores@futgal.es


