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Introdução
A Federação Portuguesa de Boxe em parceria com a Associação de Boxe do Porto vai realizar
um curso de formação de árbitros e juízes regionais na Cidade de Matosinhos.

Esta ação permite a formação de novos juízes e árbitros, a reciclagem e consolidação de
conhecimentos dos já existentes, assim como atribui créditos para efeitos de renovação do
título profissional de treinador de desporto Boxe.

Objetivos da Ação
O objetivo deste curso é reciclar os árbitros/juízes de boxe em funções ou com curso de
formação em arbitragem, assim como formar novos árbitros/juízes de boxe.
O curso é constituído por aulas teóricas e práticas e terá um exame final escrito.
Esta acção de formação é de extrema pertinência, para reciclar os conhecimentos dos árbitros
existentes, assim como formar novos árbitros.
Garantir formação continua adequada para os treinadores de boxe.

Requisitos de participação
Curso de reciclagem:
Diploma de formação de árbitro homologado pela Federação Portuguesa de Boxe ou licença
de árbitro de boxe da Federação Portuguesa de Boxe;
Novos árbitros:
População em geral com conhecimentos da modalidade.
Treinadores de Boxe
Portadores do título profissional de treinador de Boxe.

Datas e Locais
Este curso terá lugar na cidade de Matosinhos nos dias: 21, 28 e 29 de novembro de 2020 no
Centro de Artes Marciais e Desportos de Combate.

Horário 2020
Componente Teórica
21 de novembro 2020: 9h00-13h00 e das 14h00-18h00

Componente prática
28 de novembro de 2020: 14H00-18H00
29 novembro de 2020: 9h00-13h00 e das 14h00-18h00

Plano de Formação
Componente Teórico prática 20h;
Exame final escolhas múltiplas e V/F.

Componente Teórica

Princípios Gerais de arbitragem boxe olímpico;
Regras do Boxe Olímpico;
Ricardo Pinto - 21 de novembro 2020.

Componente prática

Componente prática de arbitragem;
Jesus Gonzales Fernandes – 28 e 29 de novembro de 2020.

Exame de avaliação escrito: 29 novembro 2020 -18H00.

Novos árbitros:
Estágio:
100 combates como juízes estagiários e duas provas regionais.

Formadores
Mestre Ricardo Pinto - Mestre em direito pela UCM 2007Licenciatura em Direito;
Licenciado em direito pela ULP 2002; POs Graduação em crimes económicos pela
Faculdade de Coimbra 2003; Ordem dos Adv desde 2005; Diretor de formação de árbitros
nacionais Federação Portuguesa de Boxe.

Arbitro AIBA Jesus Gonzales Fernandes - portador de caderneta AIBA de arbitro/juiz
internacional; Iniciou a sua carreira em 1993; Foi arbitro e juiz Nacional 1996 em Cuba em
Santiago de Cuba; Juiz AIBA em 1997 na Boxan Santander; Arbitro/juiz Continental 1997
“Cordova Cardin”; 4 torneios nacionais em Cuba “Playa Giron”, 1996/97/98/99;
Arbitro/juiz em Cuba 1999 “ Cordova Cardin”, Ganhando o trofeu de arbitro/juiz
internacional mais destacado; Arbitro/juiz em Cuba 1999 Coda Balado; Arbitro/juiz
Espanha em 1999 na Boxam.

Inscrições
O curso de formação terá início com o nº mínimo de 10 formandos em cada componente de
formação.
As inscrições deverão ser efetuadas através da Associação de Boxe do Porto ou do email
fpboxe.formacao@gmail.com, em ficha de inscrição própria, até ao dia 10 de novembro de
2020.
O valor do curso será pago no primeiro dia de inicio do mesmo.
Documentos a entregar:
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscrição devidamente preenchida;
Nº Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade;
Nº de Identificação fiscal NIF;
Cópia do diploma ou licença de árbitro de boxe;
Nº título profissional de treinador de boxe;
Pagamento no dia de inicio do curso.

Reciclagem

Valor
60€

Treinadores

60€

Novo árbitro

100€

Regulamento
1. LOCAL DE FORMAÇÃO E HORÁRIO
Esta acção de formação decorrerá no local acima mencionado. No entanto a Federação
Portuguesa de Boxe reserva-se no direito de alterar o local desta acção por razões de força
maior e assim que seja necessário para o bom funcionamento do curso. Todos os assuntos
relacionados com o curso deverão ser tratados junto da Associação Regional onde se efetue o
referido curso, por telefone email ou presencial. O horário do curso é o definido no programa
da acção de formação. No entanto a Federação Portuguesa de Boxe reserva-se no direito de
alterar o horário desta acção por motivos de força maior. No entanto obriga-se à comunicação
de eventual alteração.
2. UNIDADES DIDÁCTICAS
As unidades didáticas serão leccionadas pelos formadores mencionados no programa de
formação, no entanto a Federação Portuguesa de Boxe reserva-se no direito de alterar os
docentes por motivos de força maior, garantindo docentes com as mesmas capacidades
pedagógicas.
3. INSTALAÇÕES
Os formandos devem zelar pelo bom uso das instalações e pelo cumprimento de todas as
regras definidas pelos formadores. As instalações e locais poderão ser alterados de acordo
com as necessidades.
4. AVALIAÇÃO
O modelo de avaliação desta acção de formação é contínuo. A avaliação será realizada no
decorrer das aulas pelo docente, tendo em conta os critérios de avaliação definidos para o
curso que são: Pontualidade; Assiduidade; Interesse e participação; Avaliação continua. Para a
avaliação continua, os alunos deverão ter uma assiduidade de pelo menos 90% da carga
horária do curso, com participação efectiva.
Os alunos terão que ter uma classificação mínima de 10 valores para ter aprovação no curso.
Essa avaliação será traduzida numa escala de 0 a 20 valores, em termos qualitativos na escala
de Mau a Muito Bom.
Caso o aluno reprove por avaliação insuficiente ou por excesso de faltas terá a
possibilidade de realizar um exame, em data e local a definir para o efeito e serão
aprovados caso a sua classificação seja igual ou superior a 10 valores.

Para a realização dos exames o aluno deverá fazer a inscrição do mesmo até 5 dias antes da
realização do mesmo e terá um custo de 100€.

Critérios de avaliação % da nota final:
Pontualidade 5%;
Assiduidade 5%;
Interesse e participação 10%;
Avaliação da execução das tarefas propostas 80%;
Total 100%;
Valores =0/5 6/9 10/13 14/17 18/20;
Qualitativa= Mau/Insuficiente/Suficiente/Bom/Muito Bom.

5. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO
Os alunos serão aprovados no final do curso se obtiverem uma classificação final, igual ou
superior a 10 valores. Os alunos que obtiverem aproveitamento no fim do curso, receberão um
certificado e diploma com a classificação final, que será expressa em termos quantitativos na
escala de 1 a 20 valores e qualitativos na escala de Mau a Muito Bom.
Os alunos que obtiverem uma classificação inferior a 10 valores poderão receber, caso o
solicitem, uma certidão de frequência do curso.
6. FALTAS
É considerada falta a ausência do aluno durante o período de funcionamento das aulas,
definido pelo cronograma do curso;
A assiduidade é verificada através da assinatura da folha diária de presenças;
Se o aluno por força maior tiver de faltar deverá entregar justificação por escrito e
comprovativo do mesmo até 7 dias após a falta, ficando a decisão da justificação ou não à
coordenação pedagógica.

ANEXOS

FICHA DE INSCRIÇÃO
Curso de Formação de árbitros e juízes de boxe

Nome:
Morada:

Cod-Postal:

Localidade:
Data
Nacimento:

NIF:
Profissão:

CC/BI
Nº:

TLM/TLF:

Email:

Pagamento
Reciclagem 60€
Novo árbitro 100€

Método de pagamento
Numerário

Associação de Boxe do Porto

Documentos entregues
Cópia do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade;
Cópia do Nº de Identificação fiscal NIF;
Cópia do diploma ou licença de árbitro de boxe;
Cópia do titulo profissional de treinador de boxe;

Enviar ficha de inscrição devidamente preenchida para fpboxe.formacao@gmail.com.
Declaro aceitar todas as condições expressas neste documento, no programa de formação e regulamento.

______/______/ 20____
(Data)

Assinatura do aluno

