CONSELHO DE ARBITRAGEM
ÉPOCA 2013/14
CIRCULAR
Nº 012
DISTRIBUIÇÃO:

Quadros de Arbitragem e Associações Regionais

ASSUNTO: CURSO DE FORMAÇÃO INICIO DE ÉPOCA – 2013/2014 - (Testes Finais)

Conforme Circular Nº 005 de 02 de Outubro de 2013, onde afirmávamos que estávamos conscientes do grau
de dificuldade que teríamos colocado nos testes, quer no teórico, quer no físico e que era de surpresa a
resposta muito abaixo das nossas expetativas, prometendo que iriamos realizar um curso de formação em
Janeiro 2014, para todos os que estando Aptos com Reservas e Não Aptos em uma, ou até mesmo nas duas
vertentes da avaliação. (Física e Teórica).
Mais informávamos que o tempo que faltaria até Janeiro 2014, deveria ser utilizado para a melhoria
individual das performances físicas e teóricas, sendo que, após essa data, a classificação de NÃO APTO em
uma das vertentes impediria o quadro de continuar a atuar na época 2013/2014.
O CA da FAP, na sua reunião de 19/12/2014, decidiu datas, local e definiu critérios e prioridades, para com
todos os QA nesta situação. Assim:
•
•
•
•
•
•

Marcar para 25 e 26 de Janeiro de 2014 esta ação, na cidade de Viseu.
Limitar, quanto possível a permanência dos QA na ação (apenas o máximo de um dia).
Dispensar desta ação todos os Oficiais de Mesa e Observadores.
Dispensar desta ação as Duplas de nível 1 (2 Faial e 1 Madeira), que farão os testes brevemente em
deslocação ao Continente, com aproveitamento de jogos dos Campeonatos.
Serão notificados todos os Árbitros, para comparência por períodos de manhã e/ou tarde, Sábado
ou Domingo.
Relembramos a obrigatoriedade de terem o CMD válido (último dia da data de nascimento), para
realizarem os Testes Físicos. (Ver tabela teste shuttle publicada em anexo na circular nº. 007).

Existe a necessidade de TODOS os Árbitros notificados confirmarem até ao dia 15/01/2014 a sua presença.
O Conselho de Arbitragem coloca-se á disposição de todos os quadros de arbitragem para os
esclarecimentos que entendam solicitar sobre esta matéria;

Lisboa, 07 de Janeiro de 2014
O Conselho de Arbitragem

