FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è-C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

CURS D’ÀRBITRES TERRITORIAL "B" – Vòlei Platja
Lloc : Federació Catalana de Voleibol
Informació General Curs
El curs es dividirà en cinc blocs:
1-A Distància: Part teòrica a realitzar mitjançant plataforma Moodle, es rebrà l'enllaç un cop realitzada la inscripció i a
partir del 10/05/2022.
2-Presencial- Classe teòrica/pràctica a les instal.lacions de la Vall d`Hebrón. Dijous 26/05. 18:00 a 20:30 (Acta /
reglament i pràctica en partits d’entrenament)
3-Classe teòrica via plataforma Zoom: Dimecres 25/05/2022 de 19:00 a 20:00.
Les classe teòrica a distància es basarà en casos pràctics i jocs de preguntes.
4-Pràctic:. Tots els alumnes hauran d'arbitrar una jornada completa en competició del Campionat de Catalunya de
menors
5-Examen teòric final la darrera setmana d'agost durant la final del Campionat de Catalunya.
Inscripció al curs, a partir de l'11/05/2022: Full Inscripció
Data límit d'inscripció: 23/05/2022.

REQUISITS PER APROVAR EL CURS
Edat mínima: 16 anys.
Emplenar inscripció abans del: 23/05/2022
Realitzar aprovar les activitats de la plataforma.
Presentar-se a la sessió teòrica del dia 26 i a la classe per zoom del dia 25.
Realitzar una jornada de pràctica en Campionat de Catalunya de Menors
Aprovar examen teòric final.

Titulació obtinguda i altres: La titulació que s’obté és la d’àrbitre Territorial B de Vòlei Platja.
No presentar-se a una pràctica/designació és motiu de suspens immediat.
El cost del curs és l’equivalent a la meitat de la jornada arbitral obligatòria de la fase pràctica.

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G-08882797
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Funcionament General Curs Àrbitre Territorial B Platja
Setmana 09/05/2022



Introducció al sistema.
Disponibilitat per part dels candidats de les classes, activitats i les presentacions del curs ▪
Recomanació: Veure les classes i estudiar el PowerPoint de l’acta

Setmana 23/05/2022




Classe teòrica via Zoom
Classe pràctica instal·lacions de la Vall d'Hebron.
Recomanació: Disposar de dispositiu addicional, un per seguir la classe i un segon per
poder participar en Kahoot.

Setmana 30/05/2022



Primeres designacions: competició Vilanova i La Geltrú
Recomanació: Insistir en les classes, l’acta i realització tests teòrics

Setmana 06/06/2022 en endavant



Compleció del procés de designacions i pràctiques
Recomanació: Dur a terme les activitats i assistir a les competicions

Final Campionat de Catalunya: Cambrils 27-28 d’agost 2022


Examen teòric
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