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Comité Àrbitres FBE 2-2018
Curs per a l´obtenció del títol d´Àrbitre Autonòmic
El Comitè Tècnic d´Àrbitres de la Federació Balear convoca el següent curs per a l´obtenció del títol d´Àrbitre Autonòmic.
Per a l´obtenció del títol cal tenir aprovat l´examen i haver superat les corresponents pràctiques. Actualment aquest títol
dóna dret a arbitrar tornejos valedors per Elo, sempre amb autorització de la FBE i complint sempre la reglamentació
de la FBE, FEDA i FIDE vigent. El curs i l´examen estaran dirigits pels següents àrbitres de la Federació Balear.
F.A. Jeroni Bergas Ferriol
I.A. Vicente Díez Cabeza
N.A. Juan Martín Mascaro
I.A. Juan Antonio Torrens Gordiola
El curs constarà de quatre sessions, sent la quarta sessió l´examen. La distribució serà la següent:
Sessió 1: dia 20 d´Octubre de 9:30 a 13:30. Temari:
C.04 Sistema Suís
B.01 Reglament de títols
B.02 Reglament de sistema de valoració
Sessió 2: dia 21 d´Octubre de 9:30 a 13:30. Temari:
E.01 Lleis dels Escacs
Sessió 3: dia 28 d´Octubre de 9:30 a 13:30. Temari:
C.05 Regles de tornejos FIDE
Normativa Anti-Trampas
Reglament de títols de la Federació Balear
Software de gestió de tornejos, Informe de tornejos, tasques i ocupacions de l´àrbitre, reclamacions i rellotges.
Sessió 4: Dia 11 de Novembre de 9:30 a 13:30.
Examen

Hi ha dues possibilitats de fer el curs:
- Els aspirants a àrbitre autonòmic han d´assistir a tres de les quatre sessions, sent una d´elles l´examen. El preu per
aquesta modalitat serà de 50 €.
- Les persones que ja tenen el títol d´àrbitre autonòmic i no han exercit amb aquest títol oficialment des de 2015 o han
superat l´examen abans de l´any 2014, si venen a la sessió 3 i a una altra de les sessions 1 ó 2 podran demanar a la
FBE l´autorització per arbitrar tornejos valedors per a Elo. El preu d´aquesta modalitat serà de 25 €.
Qualsevol cas especial serà avaluat pel comitè d´àrbitres. El local d´impartició del curs serà la Sala de Juntes del Palma
Arena (Palma).
Les inscripcions es formalitzaran al correu fbe@fbescacs.org. La FBE es reserva el dret de suspendre el curs si hi
ha menys de tres persones inscrites i a canviar aspectes d´aquest curs amb antelació suficient.
Atentament.
Vicente Díez Cabeza
President del Comitè Tècnic d´Àrbitres de la Federació Balear d´Escacs.
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