COMUNICADO N.º16
ÉPOCA 2012/2013
Distribuição: FAP e Clubes Filiados
Via Fax e Correio Eletrónico

I – DIRECÇÃO

CLUBES NÚCLEOS DA EFAA
CURSOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁRBITROS ESTAGIÁRIOS

1. Apesar de ter havido alguma evolução quantitativa de Quadros de Arbitragem,
verifica-se ainda que são escassos para o número de jogos realizados
semanalmente. Vivemos essa situação, por vezes remediável, muitas vezes
desagradável. Por isso, temos que unir esforços no sentido de inverter tal situação.
2. Pelo nosso lado, temos que continuar a trabalhar no sentido da evolução
pretendida, com o lema “mais Árbitros Regionais – mais e melhores Árbitros
Nacionais”
3. O Projeto de Desenvolvimento para a Arbitragem Regional já aprovado em
Assembleia-Geral desta Associação e incluído no CD do Planeamento Regional
para 2011/12 e 2012/13, será agora também enviado em papel, para mais ampla
divulgação. O recurso a métodos inovadores, já aplicados noutros Países com
enorme sucesso, e algumas propostas já lançadas em épocas anteriores, são
formas de desenvolvimento da arbitragem regional que prosseguiremos. Este
Projeto, para além do aumento em quantidade e qualidade dos Árbitros, visa
também o envolvimento de todas as Instituições Regionais, Técnicos, Adeptos e
Atletas, sendo um fator motivador generalizado que consiga ganhar a simpatia e
estima de todos os intervenientes.
4. Duas das medidas que farão parte deste Projeto e que desde já irão ser
implementadas são:
a) Realização de Ações de Captação por zonas (Clubes ou Grupo de Clubes).
Para tal é necessário um mínimo de 10 candidatos;
b) Candidatura de Clubes ou conjunto de Clubes.
6. Com este sentido, iremos providenciar já em Janeiro a realização de uma ou
mais Ações de Captação para Árbitros Estagiários:
a) INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

– Início em 30.11.2012
– Fim em 17.12.2012

b) APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – Até 17.12.2010
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c) INDICAÇÃO DE LOCAL – Até 17.12.2012.
d) O QUE É PRECISO PARA FREQUENTAR ESTE CURSO?
 Ter mais de 16 anos e o 9.º ano;
 Ser um elemento com sentimento profundo pela modalidade e
interessado em contribuir para o seu desenvolvimento, responsável,
com espírito de equipa e fair-play;
 Querer ser um justo juiz desportivo em toda a sua aceção;
 Ter gosto pela modalidade;
 Preencher a Ficha anexa.
e) APELO AOS DIRIGENTES E TÉCNICOS DOS CLUBES PARA:
 Divulgação efetiva desta e doutras Ações;
 Incentivar os seus atletas;
f)

OS CANDIDATOS PODERÃO CONTINUAR A JOGAR?
 Podem continuar a jogar.

7. A Responsabilidade por estas Ações, bem como toda a formação de quadros
nesta matéria, cabe à Escola de Formação de Árbitros de Aveiro, mais
concretamente à sua Direção. .

Aveiro, 26.11.2012
A DIRECÇÃO,
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