
 
CIRCULAR 101-2021.  
II XORNADA TÉCNICA DE SALTO CON PÉRTEGA  
- A todas as delegacións da FGA. 
- A todos/as os/as asembleístas 
- A todos os clubs galegos con licenza vixente 
- A todos/as os/as adestradores/as con licenza vixente 
- A todos/as os/as xuíces/zas  galegos/as con licenza vixente 
 
 

A proposta do responsable do Tecnificación de Salto con pértega, Antonio 
Fernández Costas, convócase aos seguintes atletas, que poderán vir acompañados 
polos seus adestradores, a participar na xornada técnica que a continuación se 
detalla. 
 
Lugar: Modulo cuberto de Ourense 
Data: 23 de outubro de 2021 
Responsable: Antonio Fernández Costas 
Incorporación: o 23 de outubro ás 10:00 h.  No módulo cuberto de Ourense. 
Remate: o 23 de outubro ás 14:00 h. No mesmo Lugar. 
Adestradores convidados: 
Os adestradores persoais interesados en asistir deberán de poñelo en 
coñecemento do responsable. 
 
 
 

 
 
*Obrigatorio que os/as atletas se presenten na sesión técnica con: 
 
- Permiso paterno/materno ou do titor/a correspondente. (Importante indicar 
posibles alerxias ou observacións). 
- Fotocopia cartilla sanitaria. 
- Fotocopia DNI ou documento alternativo. 
 
 
 
 

ATLETAS CONVIDADOS 
PROBA ATLETA SEXO CAT. MARCA CLUB 

PÉRTEGA 

HELENA BELLO RODRIGUEZ  F SUB 14 2,61 ATL. VILA DE CANGAS 
LISA VOSBERG CASTRO F SUB 16 3,40 AGRUPACIÓN VIGUESA 
MANUELA BLANCO MIGUELEZ F SUB 16 3,06 OURENSE ATLETISMO 
VALERIA GONZALEZ VAZQUEZ F SUB 16 2,60 AT. FEMENINO CELTA 
MATIAS MOLDES BARREIRO M SUB 16 3,30 S.G. PONTEVEDRA 
MARTIN VAZQUEZ LOPEZ M SUB 16 3,31 LUCUS CAIXA RURAL 
ALEJANDRO VILLAVERDE PUENTE M SUB 16 3,23 S.G. PONTEVEDRA 
ÁLVARO FRANCOS MARTÍNEZ M SUB  16 3, 05 C.A. MILLARAIO 
ROI PRIETO GÓMEZ M SUB 16 2,81 OURENSE ATLETISMO 
MARINA PÉREZ LÓPEZ F SUB 16  2,73 S.G. PONTEVEDRA 



 
 
MOI IMPORTANTE:  
Todos/as atletas e adestradores deberán confirmar obrigatoriamente a súa 
presenza ou ausencia no ligazón: https://forms.gle/DQr6AP7Lz4dpdWZA7 antes 
do 20 de outubro ás 20.00h. A non confirmación da asistencia será considerada 
como renuncia a tomar parte na sesión técnica. 
 
Deberan traer as pértegas persoais, para o correcto desenvolvemento da xornada 
técnica, tendo en conta que, o número de apoios de carreira nesta instalación será 
como moito de entre 10 a 12, dependendo da amplitude de zancada de cada quen.  
 
É necesario en todos os casos a presentación da declaración responsable para 
formar parte da actividade, a través do seguinte ligazón: 
https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2021/10/Declaracion-
Responsable-ProtocoloFGA23102021.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña,  a 14 de outubro de 2021 
 
 
 
 
 

Carlos Castro Vicente 
Secretario Xeral da Federación Galega de Atletismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/DQr6AP7Lz4dpdWZA7
https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2021/10/Declaracion-Responsable-ProtocoloFGA23102021.pdf
https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2021/10/Declaracion-Responsable-ProtocoloFGA23102021.pdf


 
 
 
 

AUTORIZACIÓN ATLETAS MENORES DE IDADE 
 
 

Don/Dona                                                                                    con DNI:  
 
Nai/pai/titor do/a atleta  
 
Outorga a súa autorización para que participe na actividade, XORNADA TÉCNICA DE 
SALTO CON PÉRTEGA organizada pola Federación Galega de Atletismo, tendo lugar no 
módulo cuberto de Ourense o sábado 5 de xuño de 2021.  
 
E manifesta o seu consentimento a que o/a seu/súa fillo/a estea baixo as condicións 
de organización da mesma (as normas que estableza o responsable) así como afirma 
ter coñecemento e dar permiso de que, no caso de que se producira algún incidente 
que aconsellara a interrupción da actividade, poida non voltar a actividades de este tipo 
ou regresar o seu domicilio antes da data prevista. Nese último caso tería que vir 
recoller ao seu/súa fillo/a. Polo que é necesario os números de casa ou móvil dalgún 
dos pais. 
 
NÚMERO/S DE TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 

En                                    ,a         de                         de 2021 
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