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Lisboa, 2019-04-29 Circular Nº 10 / 2019 

 

Assunto: Plano de Formação Arbitragem – Curso de Árbitro Estagiário e Curso de Reciclagem 

 

Exmos. Senhores, 

 

Com o objectivo de elevar a qualidade das regatas, aumentar a oferta de árbitros nacionais nas diferentes 

zonas geográficas (o que se traduzirá numa redução de custos para os Clubes organizadores de regatas) e 

incentivar a participação feminina na arbitragem divulgamos o Curso de Árbitro Estagiário (1º Nível) e o 

Curso de Reciclagem de Árbitros (Níveis 2 e 3) que iremos desenvolver na presente época. 

 

Curso de Árbitro Estagiário (1º Nível) 

Irá realizar-se nos dias 14, 15 e 16 de Junho de 2019, em local a definir consoante a origem da maioria dos 

interessados.  

As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail da F.P.Remo (geral@fpremo.pt) em formulário próprio 

disponível em http://www.fpremo.pt/formacao  até ao dia 26 de Maio de 2019 

Até ao dia 2 de Junho será confirmado o local de realização do curso. 

 

Curso de Reciclagem de Árbitros (Níveis 2 e 3) 

Irá realizar-se no domingo dia 30 de Junho a seguir ao CNVeteranos em Montemor-o-Velho.  

As inscrições também já se encontram abertas e deverão ser enviadas para o e-mail da F.P.Remo 

(geral@fpremo.pt) em formulário próprio disponível em http://www.fpremo.pt/formacao até ao dia 2 de 

Junho de 2019. 

  

Custo: Os cursos serão gratuitos. A FPR suportará os custos de alojamento e alimentação. Despesas de 

transporte são da responsabilidade dos candidatos 

 

Será extremamente útil que os Clubes filiados na FPR se envolvam activamente na promoção da formação 

de Árbitro Estagiário (1º Nível) nas suas estruturas, sendo capazes de indicar um agente para esta 

formação.  
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Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

                O Presidente 

 
            Luís Ahrens Teixeira 
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