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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 87 
 

 

CURSO DE OFICIAIS DE REGATA 
 

Online de 4 a 13 outubro 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reciclar os actuais Oficiais de Regata Estagiários, sendo 

obrigatório para todos os Estagiários cuja validade de 

certificação termina em 31.12.2021; 

2. Promover Oficiais de Regata Estagiários a Oficiais de Regata 

de Grau 1; 

3. Reciclar os Oficiais de Regata Grau 1 cuja validade de 

certificação termina em 31.12.2021; 

4. Promover os Oficiais de Regata Grau 1 a Oficiais de Regata 

Grau 2; 

5. Outros, que não os indicados acima, que desejem aumentar 

os seus conhecimentos, poderão inscrever-se e frequentar o 

curso mas não farão o teste. 
  

SISTEMA DE FORMAÇÃO 
 

Esta formação é constituída por duas partes: 
 

a) PARTE TEÓRICA 
 

Cada formando terá acesso a uma plataforma de ensino à 

distância com a apresentação de módulos que estarão online 

durante 7 dias (04 a 13 de Outubro) e podem ser acedidas 24 

horas por dia. 
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No dia 12 de Outubro, em horas a combinar com o Formador, 

haverá sessão destinada a rever a matéria e a tirar dúvidas. 

No dia 13 de Outubro haverá um teste destinado aos Oficiais de 

Regata Estagiários e outro teste destinado aos Oficiais de Regata 

de Grau 1 em horas a combinar com o Formador.  

Os formandos que forem aprovados no teste passarão à Parte 

Prática. 

O Formador será o Oficial de Regatas Internacional Miguel Amaral; 
 

b) PARTE PRÁTICA 

Será realizada numa prova Nacional ou Internacional em que os 

formandos serão acompanhados por um Tutor graduado pelo 

Conselho de Arbitragem. 

Os formandos quando receberem o Mapa de Disponibilidades 

devem informar o Conselho de Arbitragem das provas em que 

estarão disponíveis para realizar a Parte Prática. 
 

TAXA DE FREQUÊNCIA 

O valor da taxa é de 10 euros que deve ser transferida através do 

NIB da FPV (0007.0013.0039.7650.0025.7) enviando o 

comprovativo para a Tesouraria da FPV juntamente com a ficha 

de inscrição. 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO 

A data limite será impreterivelmente: 
 

Segunda-feira, dia 2 de Outubro 2021, 

 a enviar para: tesouraria@fpvela.pt 
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