Comitê de Arbitragem da CBTARCO
Ofício 1/2017 – CACBTARCO

Senhores presidentes,

O Comitê de Arbitragem da CBTARCO está desenvolvendo um curso de ensino a
distância para formação de novos árbitros e recredenciamento dos atuais. Este curso terá o
seguinte conteúdo que será inicialmente liberado nas datas informadas entre parênteses:

Conteúdo do Curso
1.Introdução (8 de fevereiro)
2.Ser árbitro (10 de fevereiro)
3.Competições (12 de fevereiro)
4.Procedimentos de Pré-Competição (14 de fevereiro)
5.Procedimentos de Prova (Target) (16 de fevereiro)
6.Combates Eliminatórios e Finais (18 de fevereiro)
7. Eventos de Equipes (20 de fevereiro)
8. Procedimentos de Pós-Competição (22 de fevereiro)
9. Paralímpicos (24 de fevereiro)
10. Desenvolvimento de Árbitros no Brasil (24 de fevereiro)
11.Avaliação Final (Liberada de 25 de fevereiro a 1 de março)

Nesta primeira turma, com o intuito de aprimorarmos o curso, o mesmo será o
procedimento de recredenciamento dos árbitros, sendo obrigatório para todos os árbitros da
CBTARCO. Para que possamos proceder à matrícula dos mesmos no curso pedimos aos
presidentes de federação que nos enviem os seguintes dados:







Nome completo
Matrícula na CBTARCO (quando já tiver)
E-mail
Telefone
Celular
Data de nascimento.

Comitê de Arbitragem da CBTARCO
Os dados de todos os árbitros atuais e candidatos que por ventura as federações tenham
urgência na formação deverão ser enviados até o dia 05 de fevereiro de 2017 para o endereço
de e-mail do Comitê de Arbitragem da CBTARCO (comite-de-arbitragem@cbtarco.org.br), para
que possamos efetivar a matrícula no curso e enviar os procedimentos para os inscritos.
No dia 03 de março de 2017 o Comitê de Arbitragem divulgará a lista inicial dos árbitros
autorizados à atuarem nas provas do ano de 2017. Bimestralmente atualizaremos a lista com os
novos aprovados.
Do dia 13 de março em diante o curso ficará disponível para a formação de árbitros e as
federações que quiserem formar novos árbitros deverão enviar e-mail para o Comitê de
Arbitragem (comite-de-arbitragem@cbtarco.org.br) que procederá a inscrição dos
interessados. A partir desta data, todo o conteúdo do curso estará liberado, podendo o
interessado fazer o curso no tempo que achar apropriado, tendo que concluí-lo no prazo
máximo de 15 dias após o início.
A intenção deste curso é diminuir os custos das federações com a formação inicial dos
árbitros. Pois percebemos ao longo do tempo que muitas pessoas faziam o curso e não atuavam
em suas federações, fazendo com que as mesmas em um curto espaço de tempo tivessem que
realizar novos cursos. Este curso será constantemente aprimorado e servirá de material de
estudo para os árbitros. Nossa intenção ao longo do tempo é divulgarmos mais cursos de
formação, sempre buscando o aperfeiçoamento da arbitragem brasileira.
Não substituiremos o seminário para árbitro nacional neste momento, pois
necessitamos treinar as habilidades dos árbitros além de seus conhecimentos. Nossa intenção é
fazer anualmente no mês de julho em Maricá/RJ o seminário para árbitros nacionais em um
novo formato visando o desenvolvimento das habilidades, focando assim mais na prática, sem
deixar de lado a necessidade de atualização dos conhecimentos. Oportunamente informaremos
a data deste primeiro seminário de árbitros nacionais neste novo formato.
Certos de contarmos com a colaboração de todos, antecipadamente agradecemos.

Maricá/RJ, 31 de janeiro de 2017

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Presidente do Comitê de Arbitragem da CBTARCO

