CURSO
O: OFICIAL NIVEL I DE TRÍATLON..
DATAS DE CELEBRACIÓN:
Sábado, 9 de xaneiro de
e 2016
201
HORARIO:
9:30 a 14:00 e de 16:00 a 19:30
19: h.
CUSTE DO CURSO
25 €
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Tríat Banco Sabadell.- ES37 0081 5223 16 0001338040
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Galego de Tecnificacción Deportiva de PONTEVEDRA
REQUISITOS PREVIOS:
•

Ter 16 anos cumpridos e estar en posesión do título de Graduado Escolar /Equivalente ou Superior

OUTROS REQUISITOS:
•
•

O certificado de asistencia será expedido a todos e todas as aspirantes que superen
uperen as probas teóricas e
prácticas
O Título
tulo de Oficial Nivel 1 (Autonómico) será expedido a quen, ademais de cumprir co requirimento
anterior, expida a licenza. Aqueles aspirantes
spirantes que teñan superadas as probas e non expidan licenza
deportiva durante a mesma tempada deberán acceder a un curso de reciclaxe,
reciclaxe para ter acceso ao antedito
título dilixenciando por suposto a licenza.

OBXECTIVOS:
•
•
•
•
TEMARIO

Coñecemento do Tríatlon e das súas modalidades
Aportar oficiais a este deporte
Coñecer o funcionamento do regulamento e as sancións e saber como actuar
Coñecer o traballo a desenvolver nos diferentes segmentos
Historia e Estrutura da FETRI

0,5 horas

Actitude e comportamento dos Xuíces e Oficiais

0,5 horas

Regulamento de competición

5,5 horas

1.- Funcións de Xuíces e Oficiais
2.- Control de Material
3.- Os segmentos
4.- As sancións
5.- Áreas de Transicións
Control de Tempos e dorsais

1,5 horas

3 Prácticas en Competición

18 horas
h

Total fase teórica 8 horas
Total fase práctica 18 horas
AVALIACIÓN
Test de preguntas proporcionado polo Comité Nacional de Jueces y Oficiales, coa cualifi
alificación de APTO/A ou
NON APTO/A.
Prácticas a desenvolver en tres competicións, baixo a supervisión dun titor asignado polo Xefe de Estudos
E
para
cada competición,, e que ao final cualificará
c
ao/á aspirante como APTO/A ou NON APTO/A.
APTO
As prácticas non
serán remuneradas na 3ª entregarase o uniforme de oficial.

INFORMACIÓN E SOLICITUDES:
Ata o 30 de decembro de 2015
email fegatri@hotmail.com
Tlf. 982 251 345

