FORMACIÓ/RECICLATGE TUTORS DE JOC:
MINI BÀSQUET i BÀSQUET / FUTBOL SALA i FUTBOL 7
HANDBOL / VOLEIBOL. 2017-2018
Participants:
Podran participar en aquest curs totes aquelles persones interessades majors de 16 anys.
La participació en aquest curs de formació de Tutors de Joc suposarà, a més, la incorporació a
l’equip de Tutors de Joc del Consell Esportiu del Garraf.

Dates, horaris i lloc:
•

28 de setembre: RECICLATGE (només pels que ja hagin fet el curs de formació anys anteriors)
o

•

Sala Polivalent Complex Municipal de Futbol (16.00 a 19.00).

30 de setembre: FORMACIÓ Futbol i Bàsquet.
o

Futbol Sala/Futbol 7: Sala Polivalent Complex Municipal de Futbol (09.00 a 12.00).


o

Minibàsquet/Bàsquet: Sala de reunions CEM Isaac Gálvez (09.00 a 12.00).


•

Pràctiques: Poliesportives de les Pistes d’Atletisme (12.00 a 15.00).

7 d’octubre: FORMACIÓ Handbol i Voleibol.
Handbol: Sala Polivalent Complex Municipal de Futbol (09.00 a 12.00).

o



Pràctiques: Poliesportives de les Pistes d’Atletisme (12.00 a 15.00)

Voleibol: Sala de reunions CEM Isaac Gálvez (09.00 a 15.00).

o


•

Pràctiques: Camp de Futbol del Complex Municipal (12.00 a 15.00).

Pràctiques: Annex CEM Isaac Gálvez (12.00 a 15.00).

27 i 28 de desembre: BLOC COMÚ CIATE (complement de la FORMACIÓ)
o

Només per aquells que facin FORMACIÓ de qualsevol disciplina esportiva.

Taxes: 30€
Temari:
-

30 de setembre / 7 d’octubre de 2017.

Part teòrica (3 hores):
- Reglament oficial de la disciplina esportiva/ Diferència entre categories/ Mecànica i tècnica de
l’arbitratge/ Normativa interna dels JEEC/ Actes.
Part pràctica (3 hores):
- Pràctiques arbitrals (imprescindible portar roba i calçat esportiu per fer les pràctiques)

FULL D’ INSCRIPCIÓ

FORMACIÓ/RECICLATGE PER TUTORS DE JOC DE:
MINI BÀSQUET, BÀSQUET, FUTBOL SALA, FUTBOL 7, HANDBOL i VOLEI
Dades personals:
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Direcció:
Localitat:

C.P:

Email:

Telf:

Disposes de la titulació CIATE
Marca la teva opció amb una creu.

SI

NO

Inscripció curs de formació d’àrbitres de:
Marca la teva opció amb una creu.

Minibàsquet i Bàsquet

Handbol

Fútbol Sala i fútbol 7

Voleibol

Reciclatge

L’assistència al curs formatiu és obligatòria per a tots els inscrits. La participació en aquest curs formatiu suposa
l’acceptació de la normativa interna del Consell Esportiu del Garraf. L’organització es reserva el dret de modificar
algun aspecte del curs i amb la meva signatura cedeixo el dret total d’ús de fotografies, vídeo, pel·lícula o qualsevol
filmació del curs.
Autorització per menors de 18 anys:
En/na

com a

mare/ pare/ tutor d’en/ na
Autoritzo a que el meu fill/ filla participi en el Curs de formació d’àrbitres.
(Signatura)

Lliura aquest full a les oficines del Consell Esportiu del Garraf.

