
                                          AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAttlleettiissmmoo  ddee  BBeejjaa  
                                                            ((FFiilliiaaddaa  nnaa  FFeeddeerraaççããoo  PPoorrttuugguueessaa  ddee  AAttlleettiissmmoo))  

                                                          RRuuaa  PPaabblloo  NNeerruuddaa,,  NNºº..11--AA  
                                                    77880000--332277  BBEEJJAA  

                                                    TTeell//FFaaxx::  228844  332255  444477  
  

                                           Tel./Fax: 284 325 447                                                                             
www.aabeja.org                        atletismo.beja@gmail.com                                                                              1/2                 

 
CURSO DE ADMISSÃO DE JUÍZES ESTAGIÁRIOS  

DE ATLETISMO 
15 e 16 de Outubro de 2016 

 

A Associação de Atletismo de Beja em colaboração com a Federação Portuguesa 

de Atletismo irá realizar nos dias 15 e 16 de Outubro de 2016, um Curso para 

captação de Juízes de Atletismo. 
 
 

REGULAMENTO DO CURSO 
 
 

1) Os Cursos de Admissão de Juízes de Atletismo estão regulados pelo Art.10º 

do Capítulo IV do Regulamento do Conselho de Arbitragem da FPA. 

2) O presente Curso consubstancia-se na realização de preleções teóricas e 

práticas, versando os Regulamentos e normas aplicáveis à arbitragem de 

competições oficiais de Atletismo. 

3) Os candidatos estarão sujeitos a uma avaliação escrita de conhecimentos no 

final do Curso e serão considerados aptos se obtiverem a pontuação mínima 
de 50%. 

4) Poderão inscrever-se neste Curso os candidatos que obedeçam aos 

seguintes requisitos: 

-  Os indivíduos que à data do Curso, possuam, pelo menos, 16 anos, a 

escolaridade obrigatória (*) e um bom comportamento moral, cívico e 

desportivo. 

 

NOTA:  (*) A escolaridade obrigatória determina-se em função da data de 

nascimento dos indivíduos, nos seguintes termos: 
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Data de nascimento Escolaridade obrigatória 

Até 31 de Dezembro de 1966 4 Anos de escolaridade 

Entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de 

Dezembro de 1980 
6 Anos de escolaridade 

A partir de 1 de Janeiro de 1981 9 Anos de escolaridade 

5) Os interessados deverão remeter a sua inscrição impreterivelmente até ao 
próximo dia 7 de Outubro de 2016, para a sede da Associação de 
Atletismo de Beja, situada na Rua Pablo Neruda, nº 1 A, 7800–327 Beja, 
via email (atletismo.beja@gmail.com) ou fax (284325447).  

6) Para formalizarem a sua inscrição, os candidatos deverão preencher a Ficha 

de Inscrição.  

Os formulários só serão aceites se devidamente preenchidos e 

acompanhados de uma fotocópia do documento de identificação e da quantia 

de 10,00 € (dez euros) para pagamento da Taxa de Inscrição. 

 

A Associação de Atletismo de Beja tem o direito de recusar/seleccionar as 

inscrições dos candidatos que não preencham os requisitos mínimos ou se o 

número de inscritos ultrapassar o limite máximo estabelecido de participantes, ou 

seja, os 20 inscritos. 

 

A Associação de Atletismo de Beja 


