CIRCULAR 6/2018

CURS D’ÀRBITRES D’AIGÜES
TRANQUIL·LES 2018
La Federació Catalana de Piragüisme convoca un Curs d’Àrbitres d’Aigües Tranquil·les.
El curs serà impartit per la Sra. Cristina Fernández Sierra, àrbitre nacional amb molta
experiència en l’especialitat.

DATA I LLOC
El curs es durà a terme al lloc, la data i en l’horari següent:
Data:

Dissabte 9 de Juny de 2018

Lloc:

Club Natació Banyoles
Passeig Antoni Gaudí, 3 – 17820 Banyoles, Girona

Horari:

Matí de 9:00 a 14:00 i Tarda de 15:00 a 19:00

PREU
El preu del curs, en funció de la opció escollida, és el següent:
-

Reciclatge: Gratuït

-

Curs: 20 €

-

Curs + Llicència d’Àrbitre Temporada 2018-2019 (si s’aprova el curs): 70 €

TITULACIONS I REQUISITS
En aquest curs s’hi podran presentar, sempre que compleixin els requisits establerts, els
aspirants a obtenir les titulacions següents:
-

Àrbitre Auxiliar: haver complert els 16 anys d’edat.

-

Àrbitre Bàsic: tenir llicència d’àrbitre en vigor amb antiguitat mínima d’un any i haver
actuat en, com a mínim, 3 proves oficials de la Federació Catalana de Piragüisme.

-

Àrbitre Nacional: tenir llicència d’Àrbitre Bàsic en vigor amb antiguitat mínima d’un
any i haver actuat, com a mínim, en 10 competicions oficials de la FCP, dos de les
quals, com a mínim, de caràcter nacional.

Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / info@fcpiraguisme.com

Circular 6/2018
Curs d’Àrbitres d’Aigües Tranquill·les

CONTINGUTS
Els continguts que es treballaran al curs són els següents:
-

Reglament General i Tècnic de Competicions de la RFEP

-

Reglament d’Aigües Tranquil·les de la RFEP

-

Reglament de Descensos, Ascensos, Travessies i Marató de la RFEP

-

Reglament de Caiac de Mar de la RFEP

-

Reglament de Disciplina de la RFEP (sense examen)

-

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

Aquests documents es poden consultar a la pàgina web de la RFEP (www.rfep.es) a
l’apartat Normativas, Estatutos y Reglamentos. S’entregarà una còpia en paper de
cadascun d’ells als inscrits.

SUPERACIÓ DEL CURS
Es realitzaran exàmens sobre cadascun dels reglaments esmentats a l’apartat anterior,
excepte aquells on s’indica explícitament que no.
També cal realitzar una part pràctica que consisteix en actuar com a àrbitre en una
competició oficial de la FCP on la professora del curs actui com a Jutge Àrbitre.
Per a la realització de la pràctica es proposa la data del 16 de Juny de 2018 a St Llorenç
de Montgai on tindrà lloc el Campionat de Catalunya de Marató i la 3a Prova del
Programa 2024.

INSCRIPCIÓ AL CURS
Per inscriure’s al curs cal enviar el full d’inscripció degudament omplert abans de la fi
del termini establert per correu electrònic a info@fcpiraguisme.com i abonar la
quantitat corresponent a la FCP.
Fi termini inscripció: Dimecres 6 de Juny de 2018
Compte corrent de la FCP: ES06 2100 0511 6402 0019 5303
Al concepte de la transferència indicar “Curs Àrbitres AT 2018 + Nom i Cognom”
El dia del curs caldrà dur el DNI.
Documents a lliurar a la professora el dia del curs:
- Original del full d’inscripció
- Dues fotografies tipus carnet

Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / info@fcpiraguisme.com

