
 

  

CIRCULAR 5/2019 
 

CURS D’ÀRBITRES D’ESTIL LLIURE 2019 



 

FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME 

 
La Federació Catalana de Piragüisme convoca un Curs d’àrbitres d’Estil Lliure. El 

curs l’impartirà el Sr. Joan Bataller Quiñones, àrbitre internacional amb experiència 

a l’especialitat.  

DATA I LLOC 

El curs  s’impartirà al lloc, data i horari següent: 

Data:         dissabte 11 de maig de 2019 i diumenge 12 de maig de 2019  

Lloc:          Pavelló Municipal d’Esports de Salt  

                  C/ Països Catalans s/n, Salt 

Horari:           Matí de 9:00 a 14:00h i tarda de 15:30 a 19:30h  

 

PREU 

El preu del curs, en funció de l’opció escollida, és el següent: 

- Curs: 50 € 

- Curs + llicència d’àrbitre temporada 2018 – 2019 (si supera el curs): 100 € 

 

TITULACIONS I REQUISITS 

En aquest curs es poden presentar, sempre que compleixin els requisits establerts, els aspirants a 

obtenir les titulacions següents: 

- Àrbitre Auxiliar: Haver fet els 16 anys d’edat.  

- Àrbitre Bàsic: Tenir llicència d’àrbitre en vigor amb antiguitat mínima de 3 mesos.  

- Àrbitre Nacional: Tenir llicència d’àrbitre bàsic en vigor amb antiguitat mínima de 1 any.  

CONTINGUTS 

Els continguts que es treballaran al curs són els següents: 

- Reglament general i tècnic de la RFEP.  

- Reglament d’Estil Lliure de la RFEP i reglament d’Estil Lliure de la ICF.  

- Diagrama de figures de la ICF.  

- Casos pràctics.  

- Reglament de Disciplina de la RFEP (sense examen). 

- Reglament del Comitè Tècnic Nacional d’Àrbitres de la RFEP (sense examen). 

 



 

FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME 

Aquests documents es podran consultar a la pàgina web de la RFEP 

(www.rfep.es/normas/estatuto-reglamentos/) i a la pàgina web de la ICF 

(www.canoeicf.com/rules).  

S’entregarà una còpia en paper de cada un d’ells als inscrits.  

SUPERACIÓ DEL CURS 

Es realitzaran exàmens sobre cada un dels reglaments mencionats a l’apartat anterior, excepte 

aquells que s’indica explícitament que no.   

També s’ha de realitzar una part pràctica pels aspirants a bàsic i nacional que consisteix en actuar 

como àrbitre a una competició oficial de la FCP on el professor del curs actuï como a Jutge Àrbitre.   

Per la realització de la pràctica es proposa la data del 13 de juliol de 2019 a Sort on es disputarà el 

Campionat de Catalunya d’Estil Lliure i el Campionat d’Estil Lliure Joves Promeses.   

INSCRIPCIÓ AL CURS 

Per inscriure’s al curs hauran d’omplir la fulla d’inscripció mitjançant el següent enllaç 

https://forms.gle/Ak8mpHZ8b8R2d4yD9 abans de la fi del termini establert i abonar la quantitat 

corresponent a la FCP.  

Fi de termini d’inscripció: dimecres 8 de maig del 2019.   

Conta corrent de la FCP: ES06 2100 0511 6402 0019 5303 

Concepte de la transferència indicar: Curs àrbitres E.L. 2019 + Nom i Cognoms 

El dia del curs hauran de portar el DNI.  

Documents a entregar al professor el dia del curs:  

- Original de la fulla d’inscripció signada.  

- Dos fotografies mida carnet.  

- Fotocòpia DNI.  

 

 

Atentament,  

Federació Catalana de Piragüisme 

Lleida, a 17 de abril de 2019 

http://www.rfep.es/normas/estatuto-reglamentos/
http://www.canoeicf.com/rules
https://forms.gle/Ak8mpHZ8b8R2d4yD9

