A TODOS OS SÓCIOS

COMUNICADO 10/2015
Cruz Quebrada, 29 de novembro de 2015

Assunto: Curso de Árbitros de Tiro com Arco

Vem por este meio a FPTA informar os eventuais interessados na realização do Curso de Árbitros de Tiro com
Arco nos dias 12 e 13 de Dezembro.
Este curso tem como objectivo qualificar Árbitros Estagiários de Tiro com Arco, enquadrando-se no percurso
formativo da arbitragem no âmbito da atividade desportiva da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, e de
acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.
A realização do presente curso está condicionada a um número mínimo de 6 inscrições, e limitado a um
número máximo de 20.

Com os melhores cumprimentos

Pela Direção da FPTA,

Luís Vieira
(Presidente da FPTA)
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Curso de Árbitros de Tiro com Arco
Enquadramento e Objectivos:
O Árbitro é o responsável por assegurar o cumprimento dos regulamentos e disposições da Federação
Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA) e da Federação Internacional de Tiro com Arco (WA – World Archery), por
todos os que se encontrem no campo ou local de tiro, onde se desenrola qualquer atividade desportiva de tiro
com arco, competitiva ou não.
Este curso tem como objectivo qualificar Árbitros Estagiários de Tiro com Arco, enquadrando-se no percurso
formativo da arbitragem no âmbito da FPTA, e de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

Plano Curricular do Curso e Formadores: horas totais 13h30min
Dia 1 – 12.Dez.2015
Horário
09:30 – 09:45

Conteúdo
Recepção de Participantes

09:45 – 10:00

Abertura
WA Judge’s Trainig Aid - Filosofia da Arbitragem
Regras da World Archery – Livro 1
Pausa
Regras da World Archery – Livros 2 & 3
Almoço
World Archery - Guia dos Árbitros
WA Judge’s Trainig Aid - Deveres do Árbitro
Pausa
WA Judge’s Trainig Aid - Inspeção do Campo
WA Judge’s Trainig Aid - Inspeção do Equipamento

10:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:45
17:45 – 19:30

Formador

Pedro Serralheiro
Paulo Castro

Dia 2 – 13.Dez.2015
Horário
09:00 – 09:15
09:15 – 10:30
10:45 – 11:00
11:00 - 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 - 15:30
15:30 – 17:00

Conteúdo
Recepção de Participantes
WA Judge’s Trainig Aid - Segurança do Tiro
Pausa
WA Judge’s Trainig Aid - Posicionamento dos Árbitros
Almoço
WA Judge’s Trainig Aid - Eliminatórias
Pausa
Q&A
Avaliação

Formador

Pedro Serralheiro
Paulo Castro

A FPTA poderá ter de efetuar ajustes ao presente calendário, sendo os participantes oportunamente
informados.
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Local de Realização:
O curso realizar-se-á nas seguintes instalações:
Auditório do Centro de Estágios para Desportistas
Centro Desportivo Nacional do Jamor
Cruz Quebrada

Destinatários e Condições de Acesso:
O Curso destina-se a todos os interessados, com idade igual ou superior a 18 anos aquando do início do curso
de formação.

Procedimentos de Inscrição:
Os interessados em participar no curso devem remeter a ficha de inscrição em anexo aos serviços
administrativos da FPTA até às 15h do dia 4 de dezembro de 2015.
As taxas de inscrição a cobrar pelo curso, incluindo almoço nos dois dias, são as seguintes:


Novos Árbitros = 35,00€

O pagamento deverá ser efetuado até 5 dias úteis antes da data de início do curso, por transferência bancária
para o NIB 0035.0397.00016717431.93 com a identificação do formando, e o respetivo comprovativo enviado
por e-mail para a FPTA.

Avaliação:
Neste curso existirá uma avaliação final teórica e prática apenas para os novos árbitros, sendo os participantes
classificados numa escala de avaliação quantitativa de 0 a 20 valores para as duas componentes.
A conclusão do curso com aproveitamento depende da obtenção de avaliação positiva (nota igual ou superior a
10 com arredondamento à unidade) em ambas as componentes. A classificação final do curso obtém-se pela
média simples das duas componentes com arredondamento à unidade.

Assiduidade:
Para efeitos de conclusão do curso de árbitros com aproveitamento, a assiduidade não pode ser inferior a 90%
da carga horária total do mesmo.
Sempre que um formando não cumpra os requisitos de assiduidade nos termos do que acima se refere, cabe à
FPTA apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como desenvolver os mecanismos de
recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente definidos.
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Requisitos Prévios:
A frequência do curso de árbitros pressupõe o conhecimento prévio das matérias constantes dos documentos
de estudo a enviar aos formandos por via eletrónica no início de Dezembro, e que se encontram disponíveis na
World Archery.

Outras Informações:




O custo de inscrição inclui almoço;
O curso inclui alojamento no Centro de Estágios do Jamor apenas para os participantes que residam a mais
de 100km do local do curso;
Em caso de serem necessárias informações adicionais estas deverão ser solicitadas aos serviços
administrativos da FPTA através do email fpta@fpta.pt.

Anexo:


Impresso de Inscrição
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Espaço reservado FPTA

Inscrição CA
FPTA Modelo F-03/15

IMPRESSO DE INSCRIÇÃO – Curso de Árbitros
De acordo com a informação publicada pela FPTA sobre o mesmo, venho por este meio solicitar a minha
inscrição no Curso na seguinte modalidade:

Curso de Árbitros

Alojamento no Centro de Estágios (apenas para participantes que residam a mais de 100km)

Nome completo do participante:

Morada:
Cód. Postal:

Localidade:

Contacto Telefónico:

NIF:

Nº FPTA:

Correio electrónico:
Nº Cartão Cidadão:
Habilitações Literárias:

Data Nascimento:

Validade:

9º Ano

Licenciatura

Qual?

12º Ano

Mestrado/Dout. Qual?

Formando

Outra (preencher nome e NIF)

Atividade Profissional:
Entidade a Faturar:

NIF:

Nome:

Data :

Assinatura :
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