Formação APKite
Juízes de Kitesurf
A APKite anuncia mais uma Formação, desta vez direccionada a todos os que desejam
ajuizar provas de Kitesurf_
Depois do primeiro esforço nesta área da Formação ter sido concentrado na formação contínua
de praticantes (Meteorologia e Primeiros Socorros), a APKite inicia agora um plano de
formação colocando à disposição acções mais específicas e técnicas, por forma a abranger
todos os agentes desportivos envolvidos no universo do Kite.
O objectivo é formar os Juízes para as próximas provas nacionais e abrir a possibilidade aos
mesmos para um percurso profissional se assim o desejarem, também a nível internacional.
Esta Formação de Juízes, possibilitará aos Formandos com avaliação positiva poderem ajuizar
as próximas provas de Kitesurf organizadas pela APKite. Será também o primeiro passo para a
possibilidade de ajuizar provas internacionais.
Mais uma vez esta acção está aberta a todos as Sócios e não-Sócios APKite, com a ressalva
de que os Juízes formados com avaliação, terão de se tornar Sócios para efectivar a Formação
(nos casos em que se inscreverem sem serem associados à APKite).
Duração_ Formação de 2 dias
Dia 21 de Março – Formação 7 horas
10h00 - 13h00 - formação (3 horas)
13h00 - 14h30 - pausa para almoço
14h30 - 18h30 - formação (4 horas)
Dia 28 de Março – Exame de avaliação
14h30 - 17h30 - formação (3 horas)
Âmbito_
Wave – Freestyle - Race
Data limite de inscrição_ 12 Março 2009
Programa completo_ Enviado, via mail, a 14 de Março, juntamente com o material de estudo.
Custo_ 30eur para Sócios e 50eur para não-Sócios (valores excluem almoço)
Número mínimo_ 5 participantes
Local_ Zona Lisboa
(local exacto a definir brevemente, com possibilidade de realização noutros locais perante a
pré-inscrição de, no mínimo, 5 formandos nas condições já anunciadas).
Inscrição através de info@apkite.pt, com indicação de nome completo, contacto telefónico, e
número de Sócio (se Associado), até dia 12 de Março de 2009.
Mais informações em www.apkite.pt
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