COMITÉ GALEGO DE ÁRBITROS

CURSOS DE
INICIACIÓN
2021 - 2022

FOTO: LUIS GARCÍA

INTRODUCIÓN
A través dos Cursos de Iniciación o Comité
Galego de Árbitros permite aos alumnos e
alumnas entrar en contacto con:

Bases
As bases do traballo de árbitros e oficiais
de mesa

Normativa
As regras do Baloncesto, coas súas
infraccións e peculiaridades.
A mecánica, sinalización e funcións
específicas dos oficiais de mesa.

CGAB
A dinámica do Comité Galego de árbitros
e os seus integrantes.

Programación 2022

XANEIRO
1 CONVOCATORIA
19/01/22 a 21/01/22

FEBREIRO
1 CONVOCATORIA
02/02/22 a 04/02/22

ESTRUCTURA DOS CURSOS

HORAS LECTIVAS

FORMACIÓN TEÓRICA

FORMACIÓN PRÁCTICA

Cada convocatoria de curso
estenderase ao longo de 6
horas formativas en total.

4 HORAS impartidas de xeito
ONLINE a través do Campus
WEB da Federación Galega de
Baloncesto.

2 HORAS impartidas de xeito
PRESENCIAL

FORMACIÓN CONTINUA

SETE COMITÉS

Unha vez rematado o curso, os
alumnos que se incorporen ao
Comité Galego continuarán
realizando formación en
dinámica mensual.

A formación práctica levarase
a cabo nas 7 delegacións zonais
da Federación Galega de
Baloncesto

PRINCIPIOS E BASES DOS CURSOS

INICIACIÓN

PROFESORADO

MATERIAL DIDÁCTICO

Cursos destinados a entrar en
contacto coas bases da
arbitraxe, nas súas diferentes
facetas: árbitro e oficial de
mesa.

O cadro de profesores e
profesoras está composto por
árbitros e oficiais de ampla
traxectoria e vínculo continuo
co Comité Galego de Árbitros.

O Material Formativo de cada
curso inclúe as diferentes
normativas oficiais vixentes no
Baloncesto, apoiadas con
explicacións adaptadas á
iniciación.

AVALIACIÓN

VALIDEZ

Ao remate da formación "on
line", e dentro da mesma,
realizarase un pequeno test
para avaliar a asimilación de
contidos.

Superado o Curso o alumno
ou a alumna poderá
incorporarse ao Comité Galego
na súa zona xeográfica
correspondente, continuando
coa dinámica formativa e

IDADE

REQUISIT0S
PARA A
INSCRICIÓN

Poderán realizarse os cursos a partir dos 12 anos
de idade, sempre aportando, no caso dos
menores, autorización paterna, materna ou dos
titores legais.

CONEXIÓN
Será preciso dispoñer de conexión a internet e
enderezo electrónico (no caso dos menores, este
pode ser o dos seus responsables)

PASOS PARA A INSCRICIÓN
Pago da cota
Realizar ingreso bancario da cota do
curso: 25 euros
(15 euros no caso de persoas que, na
actualidade, xa contan con licencia
na Federación Galega de Baloncesto)
CONTA
ES 272100/1455/11/0200136257

Envío de datos e
xustificante de Pago
Envío dos datos personais
do alumn@ (nome, idade,
dni, curso a realizar e
autorización
paterna/materna/titor legal
no caso de ser menor de
idade) vía correo
electrónico a
cursos.online@fegaba.com
Autorización dispoñible
AQUÍ

Alta na Plataforma
Online
Unha vez cumpridos os
pasos 1 e 2 o alumn@
recibirá un email por parte
do Comité Galego de
Árbitros indicando o
proceso de alta persoal na
Plataforma Online FGB

Comité Galego de
Árbitros

TWITTER

@FGB_Baloncesto

FACEBOOK

INSTAGRAM

EMAIL

@federaciongalegabaloncesto @comitegalegodearbitros_fgb cursos.online@fegaba.com
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