CONSELHO de ARBITRAGEM

INFORMAÇÃO nº 40

CURSOS DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS
Durante o 4º trimestre de 2018 está
prevista a organização de Cursos
destinados à Formação de Balizadores,
Juízes e Oficiais de Regata nos seguintes
escalões Básicos:

1. Cursos destinados ao ingresso na actividade de arbitragem.
2. Cursos destinados à reciclagem de Árbitros Estagiários.
3. Cursos destinados à promoção de Estagiários a Árbitros
Nacionais de Grau I.

Os cursos constarão de duas partes:
Parte Teórica em fins-de-semana com carga horária de 15 horas
incluindo teste final. Para os candidatos a Reciclagem o teste é
opcional.
Parte Prática constituída por participação em duas provas de âmbito
Nacional ou Internacional indicadas pelo Conselho de Arbitragem
sendo obrigatória para os candidatos a Balizadores e Estagiários.
Somente depois de aprovados nas duas Partes os candidatos serão
graduados em Balizadores e em Árbitros Estagiários.

Taxas de inscrição e participação
Nos cursos de escalão Básico as taxas serão:
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1. Para iniciação na actividade (Cursos de Balizador e de Árbitro
Estagiário nas categorias de Juiz ou Oficial de Regatas) e na
reciclagem de Árbitros Estagiários – 20 € cada curso. No caso
de frequentar os cursos nas duas categorias o total será 30 €.
2. Para promoção de Árbitro Estagiário a Árbitro Nacional de Grau
I: (Cursos de Juiz e Oficial de Regatas) - 25 € cada. No caso de
frequentar os cursos nas duas categorias o total será 40 €.
3. Os candidatos poderão frequentar
apenas uma das categorias.
4. Os cursos só serão realizados se
tiverem um mínimo de 10 inscritos e o
número máximo admitido em cada
curso é de 20 inscritos.
5. Para frequência da Parte Prática os candidatos terão de se
apresentar (caso estejam disponíveis) em dois eventos nacionais
ou internacionais indicados pelo Conselho de Arbitragem e as
deslocações e alimentação serão por conta dos próprios.

Datas e Inscrições:
Foi solicitado às Associações Regionais para nos indicarem as datas
de sua preferência até dia 12 de Outubro. A partir de 13 de Outubro
divulgaremos as datas das formações.
As inscrições devem ser preenchidas em ficha própria com fotografia e
serem enviadas para fpv.arbitragem.cursos@gmail.com.
Para informações adicionais favor contactar o Conselho de Arbitragem
através do email indicado.
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