CONSELHO de ARBITRAGEM

INFORMAÇÃO nº 41

CURSOS de FORMAÇÃO de BALIZADORES e
OFICIAIS de REGATA ESTAGIÁRIOS
LOCAIS E DATAS
SUL – dias 27 e 28 Outubro em Vilamoura (CIMAV)
MADEIRA – dias 3 e 4 Novembro no Funchal (ARVM)
CENTRO – dias 10 e 11 Novembro em Belém (ARVC)
AÇORES – dias 17 e 18 Novembro na Horta (ARVA)
NORTE – dias 24 e 25 Novembro em Leixões (CVA)
a) Cursos destinados ao ingresso na actividade de
arbitragem quer na categoria de BALIZADOR ou de
OFICIAL de REGATAS ESTAGIÀRIO.
b) Cursos destinados à reciclagem de Árbitros Estagiários.
c) Cursos destinados à promoção de Estagiários a Árbitros
Nacionais de Grau I.
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CURSOS DE BALIZADORES E DE ESTAGIÁRIOS
Parte Teórica em fins-de-semana com carga horária de 15 horas. Os
horários serão das 09:30 às 13:00 e das 14:30 às 18:00.
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 é necessária Lic. Desportiva para participar na Parte Prática.

INSCRIÇÕES
Inscrições preenchidas em ficha própria (online no portal da FPV) com
fotografia devem ser enviadas para fpv.arbitragem.cursos@gmail.com.

TAXAS
1) Para iniciação na actividade (Cursos de Balizador e de Árbitro
Estagiário nas categorias Oficial de Regatas) e na reciclagem de
Árbitros Estagiários – 20 € cada curso.
2) Para promoção de Árbitro Estagiário a Árbitro Nacional de Grau
I: - 25 € cada.
3) Caso o candidato a Estagiário ou o actual Estagiário pretender
frequentar também o curso de Juiz, pelos dois cursos apenas
pagarão respectivamente 30 € e 40 €.
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.
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