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INFORMAÇÃO Nº 72 
 
 

PROVAS PRÁTICAS 
 

O Conselho de Arbitragem está a organizar as provas práticas 
referentes aos Cursos de Juiz, Oficial de Regatas e de Medidor ORC 
Club, que foram realizados em Novembro e Dezembro de 2020. 
 

A Parte Prática será constituída pela participação como Formando, 
no mínimo em três dias de regatas válidas em provas de âmbito 
nacional e/ou internacional indicadas pelo Conselho de Arbitragem, 
estando o Formando a cargo de um Tutor, cuja Avaliação 
determinará a sua passagem no Curso. 
 

A QUEM SE DESTINA 
Estas provas práticas são obrigatórias para os Candidatos que 
pretendem iniciar a sua formação de Árbitro e para os Estagiários 
que pretendem a sua promoção a Grau 1. 
 

LICENÇA DESPORTIVA 
Os candidatos a Árbitros que tenham sido aprovados na parte 

teórica, devem obter a Licença Desportiva de Candidato a fim de 

poderem participar na prova prática. Esta licença tem as mesmas 

vantagens da Licença de Árbitro inclusivamente o seguro e tem 

validade de uma época. 
 

Quando o Candidato passar a Estagiário, poderá requerer a 

actualização para Licença de Árbitro. 

Qualquer dúvida sobre este procedimento, poderá ser resolvida 

contactando o Departamento Técnico da FPV. 
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ÁRBITRO ESTAGIÁRIO 
Depois de um candidato ser aprovado pela primeira vez num Curso 
de formação para Estagiários e até que seja graduado em Árbitro 
Nacional grau I será considerado, no respeitante a nomeações, como 
Árbitro mas não poderá ser Presidente de Comissão de Regatas ou 
de Protestos em Campeonatos de Portugal. 
 

A graduação de Estagiário  atribuída após o dia 1 de Outubro terá a 
duração até ao final do ano seguinte. 
 

CALENDÁRIO DE PROVAS 
Os Candidatos e Estagiários que necessitem de completar o seu 
curso com a prova prática, devem indicar ao Conselho de 
Arbitragem a sua disponibilidade para as seguintes provas: 
 

PARA JUÍZ 
Provas números 16, 23, 25, 28 e 31. 
 

PARA OFICIAL DE REGATAS 
Provas números 5, 18, 24, 25, 26, 28, 31 e 35. 
 

PARA MEDIDOR ORC CLUB 
Prova número 28. 
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