INFORMACIÓ CURS ÀRBITRES de NATACIÓ- FCN- ANDORRA
DATES:
Classes virtuals:

3, 4 i 11 de setembre de 9 a 13 h
10 setembre de 15.30 a 19.30 h

Classes presencials: 25 de setembre de 9 a 13 h

LLOC: les classes presencials es realitzaran a Andorra en la seu que defineixi la
Federació Andorrana de Natació
DURADA: 20 hores teòriques + 5 pràctiques obligatòries en competicions oficials
AVALUACIÓ:1 Examen teòric + 1 Examen pràctic (només accediran al pràctic els
PREU:
▪
▪
▪
▪

Edat:16 anys a 45 anys
Titulació mínima: ESO, Graduat escolar o equivalent

PLACES
15 Alumnes (prioritat fins a 10 places per la Federació Andorrana de Natació)
IMPORTANT:
La inscripció s'haurà de formalitzar a través del correu electrònic de la FAN
fan@fan.ad enviant la documentació següent:
1. Full inscripció degudament omplert
2. Còpia titulació mínima requerida
3. Còpia transferència bancaria
4. Còpia passaport
5. Document protecció dades

FAN del 100% del preu de la inscripció si aproven el curs i realitzen 4 pràctiques en el

Data límit d
: 18
del 2022 a les 10:00h.
El llistat inscripcions andorranes
2022.

CURS JUTGE DE NATACIÓ
Andorra Setembre 2022

NORMATIVA

El curs té caràcter teòric de:

•
•

20 hores lectives de classe, 4 classes via zoom i 1 presencial)
5 pràctiques en competicions (durant el curs, i a partir del moment que el
professor ho indiqui).

impresos oficials i signades pels respectius àrbitre i secretari de la competició.
de les practiques a
màxim fins a 8 setmanes després de la finalització del curs

competicions disponibles en el calendari oficial.
Avaluació:
Examen teòric. Constarà de 60 preguntes. Els alumnes seran considerats APTES

faltes
-

b la qualificació obtinguda, podrà

CURS DE JUTGE DE NATACIÓ
Andorra Setembre 2022
DATA
HORARI
03-09-2022
9 a 13 h
04-09-2022
9 a 13 h
10-09-2022
15.30 a 19.30 h
11-09-2022
9 a 13 h
25-09-2022
9 a 13 h
A definir
A definir

CLASSE
Reglament- via ZOOM
Reglament- via ZOOM
Reglament- via ZOOM
Reglament- via ZOOM
Reglament i Examen. Presencial
Examen pràctic

Total: 20 hores de classe i 5 pràctiques obligatòries

