CURS D’ÀRBITRES i AUXILIARS DE WATERPOLO
INFORMACIÓ D’INTERÈS

DATES: Classes teòriques virtuals 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de març, 1 i 4 d’abril.

Classes pràctiques Auxiliar: 7 i 8 d’abril (virtual). Pràctiques tutoritzades a partir del 9 d’abril.
Classes practiques Àrbitres: a partir d’abril 2022.
LLOC: Classes teòriques virtuals Via ZOOM
Classes pràctiques Àrbitre: GEIEG
HORARI: Classes teòriques: 18:30 a 20:30 h.
DURADA: 20 hores teòriques + 6 hores teòriques auxiliars +
pràctiques obligatòries (s’especifica en la normativa)
PREUS:
Curs d’àrbitre de waterpolo: 275 €

Curs d’àrbitre de waterpolo per a auxiliars 125€

Curs d’àrbitre per a segona especialitat 178,75 €

Curs d’àrbitre per a auxiliars de natació, salts i nivell1 de natació artística 192,50€

Curs d’auxiliars de waterpolo 165€

Curs d’auxiliars de waterpolo per a segona especialitat 123,75€

REQUISITS D’ADMISSIÓ:

Edat : Menor de 45 anys

Edat per límit per membres del Comitè d’àrbitres: 55 anys

Titulació mínima: ESO, Graduat escolar o equivalent
PLACES
8 PLACES PER ÀRBITRES DE WATERPOLO
20. PLACES PER AUXILARS DE WATERPOLO

INSCRIPCIONS

IMPORTANT:
Es donarà prioritat als inscrits de les delegacions de GIROSONA i CATALUNYA CENTRAL
La inscripció a aquest curs només es farà efectiva quan s’hagi enviat tota la documentació a
cursos@natacio.cat. El full d’inscripció es publicarà el pròxim 22 de febrer a les 20:00h.
Les places serà per rigorós odre d’entrada tota la documentació via email a partir del 22 de febrer a les
20:00h
Data límit d’inscripció: 25 de febrer del 2022 a les 10:00h o fins que es completi el número de places
disponibles.
Un cop el llistat sigui oficial s’enviarà la informació per realitzar el pagament virtual.
Es reserven 2 places a àrbitres i 4 auxiliars d’altres especialitats del CCA de la comarca de GIROSONA i
CATALUNYA CENTRAL que facin la seva inscripció fins el dia 25 de febrer a les 10:00h.
Documentació per la inscripció
•
Full d’inscripció
•
Fotocòpia del DNI
•
Còpia titulacions acadèmiques
•
Document Protecció de dades,

CONTACTE ESCOLA DE TÈCNICS DE LA FCN: cursos@natacio.cat
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ. C. Diputació, 237, baixos TELÈFON: 93 488 18 54 E MAIL: cursos@natacio.cat

CURS d’AUXILIAR i ÀRBITRE de WATERPOLO – NORMATIVA
Virtual – Març 2022
El curs té caràcter teòric - pràctic i la duració del mateix s’estableix amb un total de:
• 20 hores lectives de classe, (10 classes via Zoom)
Els dies 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de març i 1 d’abril. Horari de 18:30 a 20:30h. El 4
d’Abril serà l’examen.
• 6 hores de pràctiques auxiliar (2 classes via Zoom)
Els dies 7 i 8 d’abril. Horari de 18:30 a 21:30h.
• Pràctiques auxiliar tutoritzades, a partir dia 9 d’abril.
• Pràctiques auxiliars en partits oficials.
• Classes pràctiques àrbitre, a partir abril 2022. Pràctica a la piscina del GEiEG de 2:30h de
duració.
• Es permetrà fins a 3 faltes d’assistència durant el curs.
PART PRÀCTIQUES AUXILIAR – Presencial i Telemàtica
Consisteix en 2 sessions de 3h (via Zoom)
Dates: 8 i 9 d’abril. Horari: 18h30 a 21h30.
El contingut de les sessions és el següent:
1. Introductòria – refrescar reglament, funcions i funcionament taula.
2. Jutge de gol
3. Acta electrònica i manual
4. Crono General
5. Crono Possessió 20/30
Es farà l’explicació teòrica i a posteriori visualització de parts de partits oficials on s’anirà practicant
cadascuna de les funcions.

PART PRÀCTIQUES AUXILIARS – Sessions tutoritzades
Aquesta part s’iniciarà un cop finalitzi la part anterior.
Constarà de 3 partits per cadascun dels i les aspirants on duran a terme una funció concreta (crono
general, crono 20/30 i secre manual) acompanyats per un tutor/a.
Cada tutor/a tindrà adjudicat “x” alumnes i de manera interna s’organitzaran per acudir als partits.
En aquest cas els partits als que es poden acudir són de categoria alevina i infantil i el tutor/a no
estarà convocat pel partit, sinó que estarà tutoritzant.

PART PRÀCTIQUES AUXILIARS – Partits oficials
L’alumnat haurà d’acudir a 5 pràctiques obligatòries on duran a terme les diferents funcions. Seran
en partits oficials de categoria cadet, juvenil i absolut de les lligues catalanes. Setmanalment
s’enviaran els partits disponibles per arbitrar i l’alumnat s’apuntarà, sent un màxim de 3 alumnes per
partit.
El requisit per iniciar amb les pràctiques és haver realitzat almenys la primera pràctica tutoritzada.
Per justificar-ho, hauran d’emplenar el justificant de pràctiques amb dues còpies, una per l’àrbitre i

l’altre per l’alumne.

PART CLASSES PRÀCTIQUES ÀRBITRE
Només per alumnes inscrits com a àrbitres.
Sessió introductòria teòric-pràctica, on s’expliquen les principals situacions de joc que es poden
donar i la manera de xiular-les i senyalitzar-les. Es parla també de col·locació, gesticulació i intensitat
de xiulet.
Deu sessions pràctiques d’1h30min, a realitzar en entrenaments a diferents piscines. Hi haurà
sessions conjuntes en una sola piscina amb tot l’alumnat i els quatre professors, i sessions en què hi
haurà només una part del professorat i una part de l’alumnat, realitzant sessions paral·leles en
diferents piscines i rotatòriament segons criteri del coordinador, amb l’objectiu de reproduir
situacions d’arbitratge únic i arbitratge amb parella. Es treballaran les diferents situacions de joc,
explicant i corregint tot allò explicat en les sessions teòriques. També es treballarà el rol del jutge de
gol, corresponent a la part d’auxiliar.
Dues sessions d’avaluació, amb assistència obligatòria a la primera, i a la segona segons decisió del
professorat.

