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Normativa per a la realització del Curs d’iniciació a
l’Arbitratge
1.

Condicions d’inscripció: per poder realitzar el curset, són indispensables
les següents condicions:
1. Ser major de 16 anys
2. Disposar de nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Comunitat
econòmica europea, o bé tenir legalitzada la condició de residència. Cal
disposar de DNI o NIE.
3. Tenir disponibilitat per arbitrar els dissabtes al matí, ja que al moment
d’iniciar-se a l’arbitratge tots els partits es disputen en aquesta franja horària.

2.

Durada del curs: el calendari del curs es divideix en tres blocs:
1. Part teòrica: 15 hores.
2. Part pràctica: 16 hores.
3. Part complementària (només aprovats): 3 hores.
 Lliurament d’usuari i clau de pas de l’Àrea Privada.
 Xerrada repàs normes administratives.
 1 partit amb tutor.
En breu disposareu d’informació sobre els horaris i formats dels cursets.

3.

Avaluació: Per tal de superar el curs caldrà superar dues avaluacions:
1. Pràctica: avaluació contínua realitzada al llarg del curs pels professors
de la matèria.
2. Teòrica: superar un test escrit de 50 preguntes sobre els continguts
explicats durant les classes.
3. El fet de suspendre una de les parts del curs comportarà la seva no
superació, i haver de repetir la totalitat del curs (pràctica i teòrica).
4. Aquells que ho desitgin tindran dret a revisar el test teòric, o a tenir una
entrevista amb el professor de pràctica un cop finalitzat el curs.
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4.

Matrícula: El preu del curs serà de 65 €, que s’abonaran de la següent forma:
1. Fent el pagament a través de l’aplicació online establerta a tal efecte. En cas
d’incidències amb el sistema d’inscripcions caldrà contactar amb
arbitres@basquetcatala.cat
2. En cas de suspendre el curs, l’alumne disposarà d’una nova convocatòria
sense cap recàrrec.
3. Una vegada iniciat el curs, no es tornarà el preu de la matrícula. Amb
independència de la nota final, no es tornarà l’import abonat.
4. Aquells que superin el curs, se’ls hi carregarà el primer mes que arbitrin, el
cost de la llicència arbitral per la EABQ (temporada 2018-19).

5.

Material: Tot el material del curs, restarà a disposició dels alumnes a la pàgina
web de l’FCBQ des del dia de la presentació. Els alumnes caldrà que portin a les
classes teòriques material per prendre apunts, així com la documentació que
s’indiqui al programa per cada dia.
A les classes pràctiques, caldrà que els alumnes vagin amb roba d’esport i un
xiulet. Aquesta temporada, el xiulet i la corda s’entregarà per part d’aquesta
Federació a tots als matriculats al curs el primer dia de la pràctica.
Un cop finalitzat el curs, aquells alumnes que l’hagin aprovat rebran:

6.

1.

Llicència d’Àrbitre de tercera categoria de l’Escola d’Àrbitres (App: Bq
Carnet)

2.

Codi d’accés a l’Àrea Privada i a l’Aula Virtual Arbitral.

3.

Samarreta d’Àrbitre en pràctiques

4.

Actes i fulls d’informe.

Aspectes econòmics - legals: Els àrbitres que superin el curs formaran
part de l’Escola d’Àrbitres, amb els deures i obligacions que això comporta.
Els honoraris derivats de l’activitat arbitral estaran subjectes a retenció
d’IRPF (mínim 2%).
La relació entre els àrbitres i l’FCBQ serà considerada de caire administratiu i NO
laboral.
Tots els pagaments i cobraments que realitza l’FCBQ es realitzen mitjançant
domiciliació bancària o transferència. Per aquest motiu és obligatori facilitar un
compte corrent per realitzar els abonaments/càrrecs.
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