
TREINA E APRENDE JUNTO DOS MELHORES
ESPECIALISTAS DE COMBATE

SO-4



DATAS:
De 9 a 15 de julho (para deportistas)

LUGAR E ALOJAMENTOS:
NoNo parque de campismo Camping Rural Ría de Arosa 2. 
Dotado com serviços de restaurante, supermercado, 
WIFI, piscina e a 5´ de qualquer serviço básico de assis-
tencia e das maravilhosas praias da zona. 
O alojamento será em régime de pensao completa e os 
deportistas ficarao alojados em bungalows e quartos 
comuns.

A QUEM É QUE SE DIRIGE:
Grupo Iniciaçao: atletas nascidos nos anos  1998, 199, 
2000 , 2001 y 2002.
Grupo Aperfeiçoamento: atletas nascidos nos anos 
1994, 1995 , 1996 y 1997.

QUOTAS DE INSCRIÇAO:
Antes de 31 de Maio 260 euros
Depois de 31 de MaioDepois de 31 de Maio 310 euros
Quotas especiales para selecçoes nacionais.
Estas tarifas incluem o regime de alojamento em 
pensao completa, os treinos e as actividades de ócio 
que a Organizaçao programe. Toda a informaçao com-
pleta a inicios do mes de Março.

Web oficial
www.mastaekwondo.com

www.taekwondogalego.com

SO-4 ACAMPAMENTO DE VERAO
Depois de três anos, o que tem sido mais de 800 atletas 
e treinadores para o nosso acampamento, começamos 
a esta questão, a fim de melhorar e apresentar um for-
mato ainda mais atraente, em que a concorrência, for-
mação e diversão são motriz SO-4.
Nun clima de colaboraçao entre todo o grupo humano 
envolvido, vamos tentar contribuir com o melhor de 
cada um de nós para que os jovens asistentes possam 
aproveitar ao máximo esta nova experiencia.
Esta edição apresenta-se como o mais especial dos 
feitos, porque depois de 4 anos, vemos a evolução de 
muitos que participaram neste evento mundial.

ATLETAS  E TREINADORES CONVIDADOS
Belén Asensio: Espanha, Bicampeoa Mundial
Pedro Povoa: Portugal, Diploma Olímpico
Gabriel Mercedes: R. Dominicana, Medalhista Olímpico
Gerardo Ortiz: Cuba,  Ouro Panamericano
Jesús Benito: Espanha, Treinador de S. Marruecos
MoustaphaMoustapha Akkouh: Marrocos, Diretor Técnico Bélgica
Claudio Aranda: Arxentina, Treinador Atletas Alta Cap.
Salvador Allende: México, Diretor Escuela Academia 
Henk Meier: Treinador Atletas Alta Cap.
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