CIRCULAR NÚM.: 7/2022

FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE I D.A.

ASSUMPTE:
CURS D’ARBITRATGE DE KARATE KYOKUSHIN-KAI 2022
La Federació Catalana de Karate, comunica a tots els clubs, que el
proper dia 14 de maig de 2022, es realitzarà el curs oficial d’arbitratge,
corresponent a l’any 2022.
Serà d’OBLIGATÒRIA l’assistència en la totalitat de l’horari per a tots
(aspirants a titulació i reciclatge).
HORARIS:
Dissabte dia 14/5 De 09.00 h. a 14.00 h.
LLOC DE CELEBRACIÓ:
GIMNÀS DINAMIS
Travessera de Gracia, 419
BCN - (entrada pel carrer Rosalia de Castro)
L’import que s’haurà d’abonar en la secretaria de la F.C.K. és el següent:
Titulació d’Àrbitre Regional de Karate………………………..……....30 €
Els àrbitres actualitzats, no hauran d’abonar cap quota per reciclar-se.
Els àrbitres a reciclar hauran d'assistir durant tota la jornada per a poder
arbitrar en la temporada vinent.
És Imprescindible que els aspirants a titular, tinguin un coneixement
extens del reglament actualitzat de la FCK, així com coneixements
pràctics.
Inscripció:
Últim dia d’inscripció el dilluns 9 de maig de 2022 en la Secretaria de la
F.C.K., previ pagament de la quota establerta i presentació de la fitxa
arbitral.
Els àrbitres que reciclin s’hauran d’inscriure igualment abans del
termini establert per a poder lliurar-los el certificat de “Formació
Continuada” que emet l’Escola Catalana de l’Esport.
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UNIFORMITAT:


Els àrbitres titulats hauran d’anar vestits amb l’uniforme oficial
d’arbitratge de la FCK.



Pels aspirants a la primera titulació (Àrbitre Regional), no serà
obligatori el vestit oficial.

Normes administratives:


No s’admetrà cap aspirant que hagi tramitat la seva inscripció fora del
termini establert.



Tots els cursetistes a titular hauran de presentar degudament
complimentada la fitxa arbitral en el moment de la inscripció i lliurar
una foto mida carnet.



Tots els inscrits hauran d’estar en possessió de la llicència anual
federativa en el moment de la realització del curs.



Edat mínima 18 anys



Estar en possessió del Cinturó Negre 1r Dan FCK.

Temes a recordar d’interès pels clubs:
-

Es posarà l’accent en el reglament d’arbitratge de kumite.

-

El curs estarà dirigit pel nou responsable del departament d’Arbitratge
de la FCK juntament amb la comissió arbitral.

JOSEP BOSCH i ESPINALT
PRESIDENT DE LA FCK i DA

Barcelona, 20 d’abril de 2022.
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