CONSELHO de ARBITRAGEM

INFORMAÇÃO Nº 60

CURSO DE JUÍZES DE REGATA
OBJECTIVOS
1. Formar novos Juízes que depois de aprovados ficarão
graduados em Estagiários;
2. Reciclar os actuais Juízes Estagiários (obrigatório para todos
os Juízes Estagiários que se queiram manter no activo);
3. Promover Juízes Estagiários a Juízes de Grau 1.
Nota: Juízes com outras graduações podem, como reciclagem,
frequentar a parte teórica deste curso, ficando isentos de
frequentar o Seminário de Novas Regras, que será obrigatório
para todos os Juízes no activo (a realizar em Outubro ou
Dezembro).
Podem frequentar este Curso candidatos a Juízes ou
Juízes de todo o território nacional.
SISTEMA DE FORMAÇÃO
Esta formação é constituída por
duas partes:
a) PARTE TEÓRICA
Cada formando terá acesso a uma plataforma de ensino à
distância, com a apresentação de módulos que estarão online
durante 6 dias (1 a 6 de Setembro) e podem ser acedidas 24
horas por dia.
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No dia 4 de Setembro, entre as 18:00 e as 20:00, haverá um
Webminar com o Formador destinado a rever a matéria e tirar
dúvidas.
No dia 7 de Setembro entre as 18:00 e as 20:00, haverá o teste.
Os formandos que forem aprovados no teste passarão à Parte
Prática.
b) PARTE PRÁTICA
Será realizada numa prova Nacional ou Internacional de uma
Classe Estratégica (Optimist, 420 ou Laser) em que os formandos
serão acompanhados por um Tutor graduado pelo Conselho de
Arbitragem que em princípio será um Juíz que seja Internacional
ou o tenha sido.
A próxima Parte Prática será realizada em Vilamoura aquando do
Campeonato de Portugal de Juvenis e Infantis (9 a 13 Setembro
2020). Outras Partes Práticas serão calendarizadas para a
próxima época desportiva a partir de 1 de Outubro.
TAXA DE FREQUÊNCIA
O valor da taxa é de 20 euros que deve ser remetida para a
Tesouraria da FPV (NIB 0007.0013.0039.7650.0025).

DATA LIMITE DE
INSCRIÇÃO
A data limite será
impreterivelmente dia 31
de Agosto 2020, a enviar
para fpvela@fpvela.pt

18.08.2020
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