ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE AVEIRO
CURSO DE ÁRBITROS ESTAGIÁRIOS - NÍVEL 1
ÉPOCA 2013/2014

PROGRAMA

I – INTRODUÇÃO
Na sequência de várias acções tendentes a aumentar o número de quadros de arbitragem e a
melhorar a sua qualidade, a Associação de Andebol de Aveiro através da sua Escola de
Formação de Árbitros, irá realizar Cursos de Árbitros Estagiários – Nível 1.
A evolução dos Projetos de Desenvolvimento que esta Associação tem definido para a
arbitragem regional não tem sido a desejada pela pouca adesão dos próprios Clubes. No
entanto, por haver a convicção de que se está no caminho correto, iremos continuar,
persistentemente, a mobilizar todos os Clubes para a necessidade de se inverterem alguns
processos que, para além de potenciar os normais aspetos quantitativos trará poupanças
consideráveis.
Por haver imperiosa necessidade no aumento do número de árbitros, a proposição de
candidatos não poderá deixar de ser criteriosa e ter em conta o estatuto moral e ético de cada
um.
Nesse sentido, é nossa intenção realizar, já no final do mês de Outubro/1.ª quinzena do mês
de Novembro, o 1.º Curso 2013/2014.
Assim, a apresentação de pré-candidaturas deverá ser efetuada pelos Clubes ou pelos próprios
através de correio-electrónico para a Associação de Andebol de Aveiro, o mais urgente
possível. Posteriormente serão os mesmos informados da abertura das inscrições definitivas
no Portal da FAP.
Por isso, continuaremos a alertar os Clubes para a mobilização de atletas que tenham aptidões
e que queiram frequentar toda a formação que os habilite à função.
Por fim, enquanto Árbitros Estagiários, poderão continuar como praticantes.

II – DIRECÇÃO
A direcção do Curso estará a cargo do Membro do Conselho Nacional de Arbitragem e
Responsável da Escola de Formação de Árbitros da A.A.A. – ANTÓNIO JOSÉ N. GOULÃO

III – FORMADORES
Será da responsabilidade do Diretor do Curso a nomeação de Preletores com frequência da
formação adequada.

IV – LOCAL DOS CURSOS
Decorrerão na Sede da Associação de Andebol de Aveiro, Delegação de Estarreja ou outro local
onde o número de candidatos o justifique.
V – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Os candidatos terem pelo menos 16 anos.
Possuir a escolaridade mínima obrigatória em vigor aos maiores de 18 anos.
Os candidatos com idades entre 16 e 17 anos, devem entregar autorização específica dos pais
ou encarregados de educação onde se responsabilizam pela atividade do seu filho ou
educando.

VI - PROGRAMAÇÃO
De acordo com as exigências federativas e baseado no Programa Oficial do Curso iremos
enunciar toda a estrutura do mesmo.
Terá o seu início em 08.10.2013
MÓDULOS
Enquadramento
Modalidade
Regras

PRELETOR
da

Moda
Técnica de Arbitragem
Teórica
Técnica de Arbitragem
– Prática
Avaliação escrita

Estarreja, 14 de Outubro de 2013
O DIRETOR DO CURSO

DURAÇÃO
5 Horas
8 Horas

3 Horas
8 Horas

1 Hora

HORA

DIA
08.10.13

