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FER – FGR – C.R. LALÍN 

 
 

CURSO DE ADESTRADORES WORLD RUGBY NIVEL 1 
FERROL 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2023 

 
OBXECTIVOS: 
Capacita aos adestradores para:  
(I) deseñar, dirixir e avaliar sesións pedagóxicas orientadas a iniciar a nenos e nenas na 
actividade do Rugby e axudarlles no descubrimento dos fundamentos do rugby; 
(II)xestionar equipos en xornadas de escolas e (III) asegurala seguridade dos practicantes; 
(IV) Comprender o Plan de Formación de Xogadores menores de 12 anos da FER. 
 
ESQUEMA DE CONTIDOS: 
• Coñecemento do xogo ou Entendendo o rugby, principios de xogo e habilidades, 
aplicación dos principios e habilidades ao xogo. • Planificación ou Planificación da práctica 
e execución do práctica • Plan de Formación de Xogadores menores de 12. 
 
PROFESORADO: 
O profesorado estará composto por formadores da Federación Española de Rugby 
 
HORARIOS DO CURSO:  
- Venrnes 12 de 16:00 a 20:00 horas  

- Sábado 13 de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas  

- Domingo 14 de 10:00 a 14:00 horas  
 
NÚMERO DE PRAZAS: 25 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: Ser maior de 16 anos  
 
TITULACIÓN: 
• Certificado Level 1 WORLD RUGBY.  
• Habilita para a Categoría de Monitor de Escolas M-12.  
 
PREZO: 150€ 
 

Os cursillistas inscribiranse na seguinte ligazón:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloPTY0u_FtqcNOpKl1S6biOyWbieXV0jUK
eHrulftojYjWQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloPTY0u_FtqcNOpKl1S6biOyWbieXV0jUKeHrulftojYjWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloPTY0u_FtqcNOpKl1S6biOyWbieXV0jUKeHrulftojYjWQ/viewform
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Unha vez feito isto, enviarán o xustificante de pago ao correo electrónico 
secretaria@rugby.gal indicando o seu nome e apelidos e o nome do curso: L1 WR Lalín.  
O ingreso efectuarase na conta da FGR nº ES51 3070 0022 1660 9513 9827. Unha vez 
realizado estes pasos, formalizaría a inscrición e enviarase información complementaria 
ao curso e confirmación da inscrición ao curso. 
A orde de inscricción será por entrada do xustificante de pago no correo. 
 
O prazo de inscrición finalizará o 13 DE ABRIL de 2023 ás 12:00 horas. 
 
A Federación Galega de Rugby resérvase o dereito de cancelar o Curso que corresponda, 
devolvendo o importe íntegro da inscrición, en caso de non contar con inscricións 
suficientes como para levar a cabo a actividade. Sempre que o curso celébrese, non se 
procederá ao reembolso da inscrición salvo en casos de forza maior, unha retención 
do  25% da mesma para cubrir os gastos de xestión. 
 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


