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CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL TÉCNICA 
FEDERACIÓN GALEGA DE ORIENTACIÓN (FEGADO) 

 
 
 

Por decisión da Presidenta, e en cumprimento do calendario oficial FEGADO 
2022, procédese á convocatoria da Asamblea Xeral Técnica da Federación Galega de 
Orientación, que se reunirá: 

-  de forma telemática no enderezo https://videoufedega.com (contrasinal: 
ufedega2020).  

- de xeito presencial no Colexio Maior de Fonseca (Santiago de 
Compostela)  

 
A asamblea terá lugar o próximo sábado 03 de decembro de 2022, ás 9:30 horas, en 
primeira convocatoria, e ás 10.00 horas, en segunda convocatoria, para tratar a 
seguinte ORDE DO DÍA: 
 
 

1.- Aprobación se procede da Acta da Asamblea Xeral Técnica do 28 de 
novembro de 2021. 
 
2.- Propostas de enmenda aos diferentes reglamentos e normas anuais vixentes. 
 
3.- Autorización á Xunta Directiva da FEGADO para estruturar un calendario 
anual coordinado, ofrecendo aos organizadores datas dispoñibles nas que asentar 
as súas probas. Criterios de reparto. Fomento da organización de probas. 
Elaboración de propostas de cara á Asamblea Técnica 2023. 
 
4.- Autorización á Xunta Directiva da FEGADO para a creación dunha mesa de 
traballo aberta que analice a participación nos eventos 2021-2022 e marque o 
camiño a seguir respecto do número de categorías e de premiacións en O-pé e 
MTBO. Análise da converxencia con FEDO (creación de categorías). 
Posibilidade da agrupación de categorías. Elaboración de propostas cara á 
Asamblea Técnica 2023. 
 
5.- Proposta de creación dunha mesa de traballo de trazados, coordinada por cada 
vogalía. Revisión dos criterios técnicos para os trazados 3.0 e 2.1 de Raid de 
Orientación. Elaboración de propostas de cara á Asamblea Técnica 2023. 
Exportación das propostas á FEDO. 
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6.- Proposta de integración da especialidade de Raid de Orientación na Mesa de 
Cartografía existente. Elaboración duns criterios cartográficos mínimos cara á 
Asamblea Técnica 2023. Exportación das propostas á FEDO. 
 
7.- Rogos e preguntas. 

 
 

Vigo,  01 de decembro de 2022. 
 

            
                       Roberto Amarelle Garabán 
                      Secretario da FEGADO 
 

                                                                           VºBº Sonia Gómez Naya 
                                                                            Presidenta da FEGADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aclaracións: o acceso ao enderezo https://videoufedega.com dende o PC debe 
realizarse co navegador Web mentres que dende o móbil debe facerse a través da 
aplicación Jitsi meet. 
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