
Mais informações em 
www.aabeja.org ou contacte o 

e-mail: 
atletismo.beja@gmail.com 

A participação no A participação no A participação no A participação no     

ajuizamento do ajuizamento do ajuizamento do ajuizamento do     

Atletismo no nosso Atletismo no nosso Atletismo no nosso Atletismo no nosso     

Distrito  Distrito  Distrito  Distrito      

está ao alcance de está ao alcance de está ao alcance de está ao alcance de 

todos!todos!todos!todos!    

 

Actividade fundamental  

para garantir a qualidade  

da competição nesta região ! 

Aposte numa vida  

saudável! 

PrecisaPrecisaPrecisaPrecisa----se! se! se! se!         
    

Juízes de Juízes de Juízes de Juízes de 

Atletismo!Atletismo!Atletismo!Atletismo!    

Curso de Juízes Curso de Juízes Curso de Juízes Curso de Juízes 

de Atletismo de Atletismo de Atletismo de Atletismo     

Dias  Dias  Dias  Dias      

18 e 19 de 18 e 19 de 18 e 19 de 18 e 19 de     

Dezembro de 2010 Dezembro de 2010 Dezembro de 2010 Dezembro de 2010     

em Beja.em Beja.em Beja.em Beja. 



• Ter 16 anos e Ter 16 anos e Ter 16 anos e Ter 16 anos e     

escolaridade obrigatória escolaridade obrigatória escolaridade obrigatória escolaridade obrigatória 

(preferencialmente); (preferencialmente); (preferencialmente); (preferencialmente);     

• Gosto pela modalidade;Gosto pela modalidade;Gosto pela modalidade;Gosto pela modalidade;    

• Ser responsável;Ser responsável;Ser responsável;Ser responsável;    

• Ter espírito de equipa;Ter espírito de equipa;Ter espírito de equipa;Ter espírito de equipa;    

• Ter iniciativa e Ter iniciativa e Ter iniciativa e Ter iniciativa e     

vontade de aprender;vontade de aprender;vontade de aprender;vontade de aprender;    

• Ter disponibilidade.Ter disponibilidade.Ter disponibilidade.Ter disponibilidade.    

    

Quais os Requisitos 

Mínimos Para Ser Juiz    Quais os Benefícios     

como  Juiz de  

Atletismo? 

 

• Retribuição da colaboração Retribuição da colaboração Retribuição da colaboração Retribuição da colaboração 

nas provas;nas provas;nas provas;nas provas;    

    

• Atribuição de equipamentos ;Atribuição de equipamentos ;Atribuição de equipamentos ;Atribuição de equipamentos ;    

    

• Fácil integração;Fácil integração;Fácil integração;Fácil integração;    

    

• Convívios Convívios Convívios Convívios     

(oferta de refeições)(oferta de refeições)(oferta de refeições)(oferta de refeições)    

   

 
 
  

•  Toda a Toda a Toda a Toda a     

população em geral; população em geral; população em geral; população em geral;     

Atletas; Família; Amigos; Atletas; Família; Amigos; Atletas; Família; Amigos; Atletas; Família; Amigos;     

Alunos de Curso Superior e  Alunos de Curso Superior e  Alunos de Curso Superior e  Alunos de Curso Superior e  

em particular Curso em particular Curso em particular Curso em particular Curso     

de Desporto;  de Desporto;  de Desporto;  de Desporto;      

“Jovens Aposentados”.“Jovens Aposentados”.“Jovens Aposentados”.“Jovens Aposentados”.    

    

• A área geográfica de A área geográfica de A área geográfica de A área geográfica de     

intervenção varia em função intervenção varia em função intervenção varia em função intervenção varia em função 

dos locais de competição.dos locais de competição.dos locais de competição.dos locais de competição. 

 
Quem

 pode
 ser 

Juiz 
de At

letism
o ? 


