FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida núm.: 12
Data: 7 de gener de 2018

Curs d'Anotador-Cronometrador
Catalunya Central i Barcelona
1.- Convocatòria
La Federació Catalana d’Handbol a través de Comitè Català d’Àrbitres,
convoca el curs: Curs d'Anotador-Cronometrador (Catalunya Central /
Barcelona).

2.- Data i Lloc
Diumenge 20 de Gener de 2019
Adreça: Centre Cultural Polivalent de Can Papasseit, Carrer Verge de
Núria 1, 08788, Vilanova del Camí.

3.- Horari
De 09:30 a 14:00 hores. (4,5 hores)

4.- Requisits
Podran inscriure’s al curs les persones que hagin complert els 16 anys.

5.- Inscripcions
L’import del curs és de VINT EUROS (20 €)
Els alumnes que es vulguin inscriure en aquest curs han de realitzar una
transferència bancaria al núm. de compte:

IBAN ES90 0081 0181 1300 0129 8333
Concepte CAC1/2019 “NOM I COGNOMS ALUMNE”
Els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció adjunt amb la documentació
sol·licitada aquesta adreça de correu electrònic: cca@fchandbol.com

El darrer dia per realitzar les inscripcions serà el dijous 17 de
Gener de 2019

6.- Documentació necessària
a.- Fotocopia DNI.
b.- 1 fotografia format carnet.
c.- Fotocopia targeta sanitària.
d.- Fotocopia primera pàgina del compte bancari.
e.- Copia de la transferència bancaria del pagament del curs FEDERACIÓ
CATALANA D’HANDBOL

7.- Programació del curs
9:30 – 9:45 Presentació del Curs.
9:45 – 10:20 Protocol d’actuació.
10:25 – 11:00 Funcions i responsabilitats Anotador- Cronometrador.
11:00 – 11:30 Descans
11:30 – 12:30 Formació reglament i Normativa segons categoria.
12:30 – 13:00 Redacció d’actes.
13:00 – 13:45 Formació en l’aplicació TOOOLS. (Funcionament, alta,
disponibilitat, designacions)
13:45 – 14:00 Cloenda

8.- Àmbit d’aquest curs
Aquest curs té validesa federativa, es a dir, permetrà a les persones
que el realitzin disposar d’una llicència federativa d’anotadorcronometrador.

9.- Ajornament o anul·lació del curs
El Comitè d’Àrbitres, es reserva el dret d’ajornar o suspendre aquest curs
abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no
supera el número de 4 alumnes.
En cas de suspensió definitiva, es procedirà a la devolució de la matricula.
Una vegada confirmada la realització del curs i finalitzat el període
d’inscripció, no es retornarà l’import del curs ja abonat, sota cap
circumstància.

10.- Per a més informació podeu contactar
Federació Catalana d’Handbol. Tel. Informació 93.601.01.01.
@: cca@fchandbol.com

