Documento Orientador do Curso de Árbitros
Curso de Formação de Nível 1 – Curso Inicial de Árbitros de
Andebol - Árbitro Estagiário

Objetivo do Curso
Formar árbitros com competências para dirigirem jogos de andebol
Condições de Admissão ao Curso de Nível 1
Ter pelo menos 16 anos de idade.*
Possuir a escolaridade mínima obrigatória em vigor aos maiores de 18 anos de
idade.
* Os candidatos com idades entre os 16 e os 17 anos, devem entregar autorização específica dos pais
ou encarregados de educação onde se responsabilizam pela atividade do seu filho ou educando.

Funcionamento do Curso de Nível 1
O curso de nível 1 terá a duração de 25 horas, distribuídas conforme o Quadro 1
constante deste documento.
Até 30 dias após o términus do curso, a associação enviará ao CA da FAP o relatório
final e toda a informação necessária para a homologação do curso no IPDJ.



Avaliação de Formandos no Curso de Nível 1
Os formandos que não cumpram pelo menos dois terços da carga horária
estabelecida são considerados excluídos.
A avaliação teórica será composta por um teste escrito de 50 perguntas com
a duração máxima de 01 hora.
A elaboração do teste escrito, a sua aplicação e correção, é da responsabilidade
do CA da FAP.

A avaliação dos formandos será constituída da seguinte forma:
- Avaliação contínua dos módulos, técnica de arbitragem teórica e pratica, com uma
escala de 0 a 100% e com um peso de 50% na avaliação final de cada formando.
- Avaliação no teste escrito, com uma escala de 0 a 100% e um peso de 50% na
avaliação final.
A classificação final dos formandos será de APTO se obtiverem uma classificação
superior ou igual a 60% ou NÃO APTO se obtiverem uma classificação inferior a
60%.
Os resultados da avaliação só serão oficiais após publicação em comunicado do
CA da FAP.
A classificação final de APTO no curso de formação de nível 1 corresponde ao grau de
árbitro estagiário.

Quadro 1
Programa do Curso de Nível 1 – Árbitro Estagiário **

Módulos

Preletor

Enquadramento na

A indicar pela

modalidade

Associação Regional

Regras
Técnica de Arbitragem

A indicar pelo
CA da FAP

Duração
5H

8H

Teórica

A indicar pelo
CA da FAP

Técnica de Arbitragem

A indicar pelo

Prática

CA da FAP

Avaliação escrita

A indicar pelo
CA da FAP

1H

TOTAL

25 H

3H

8H

