Curso de Formação
FEDERAÇÃO DOS ARQUEIROS E BESTEIROS DE PORTUGAL
Responsáveis Técnicos, Delegados Técnicos, Juízes e Árbitros
I-

Introdução:
Como actividade desportiva regulamentada, a exigência de Responsáveis Técnicos
(RT), Delegados Técnicos (DT), Juízes (Jz) e Árbitros (Arb) capacitados para fazer
cumprir as regras e gerir as competições é mais do que óbvia dentro do panorama
competitivo nacional, para além de ser um imperativo legal de integração no grupo
dos Agentes Desportivos;
1- Os Responsáveis Técnicos - RT são designados pela Organização da Prova (Clube ou
outro) da lista de RT acreditados pela FABP e aos quais cabem as seguintes funções:
a) Organizar e coordenar a montagem das provas, incluindo o secretariado e
preparação de espaços de competição no âmbito das actividades da FABP,
torneios oficiais, não oficiais com aval da FABP e espaços de demonstração
provisória;
b) Colaborar com o Delegado Técnico (DT) da FABP, acatando as suas
decisões no local sempre que surjam dúvidas relativas à segurança e
fornecendo os elementos que lhe forem solicitados para a elaboração do
Relatório de Prova;
c) O RT pode participar como atleta (estando obrigado a sigilo relativamente
às distâncias dos alvos, nas provas de Distâncias Desconhecidas,
nomeadamente as do Campeonato de Caça e outras) e está isento da taxa
de participação em prova.
2- Os Árbitros - Arb são propostos pela Organização da prova e sancionados pela FABP,
competindo-lhe as seguintes funções:
a) Organizar e coordenar os torneios de tiro com Besta sob regulamentos
WCSA no âmbito das actividades da FABP, incluindo torneios oficiais e não
oficiais com aval da FABP;
b) Arbitrar e em caso de dúvida julgar a validade dos impactos e respectiva
pontuação, que possam ocorrer nas provas de sala e outras para as quais
sejam especificamente designados;
c) Auxiliar os DT sempre que solicitados, na Inspecção Técnica do Material
desportivo e outras;
d) Os Arb não podem participar como atiradores, nas provas em que
desempenhem estas funções.
3- Os Delegados Técnicos - DT são nomeados para cada prova pela Direcção da FABP,
preferencialmente de entre os elementos da Direcção e os do Conselho de Arbitragem
que possuam as habilitações definidas por este Curso de Formação - RT/ Jz/ Arb.
Cabem-lhe especificamente as seguintes funções:
a) Representar a FABP nos assuntos técnicos respeitantes à prova;

b) Inspecção técnica do material desportivo, nomeadamente Arcos, Bestas,
Flechas, Virotões, instrumentos ópticos e outros, bem assim como a
conferência da respectiva Ficha Técnica, com caractér aleatório ou
sistemático;
c) Receber e decidir acerca das eventuais reclamações escritas,
acompanhadas de caução no valor de 10 vezes o valor da inscrição de
adulto na prova, relativas a ocorrências durante o decurso da prova ou
emissão dos resultados (em princípio, num prazo de uma hora após a
finalização da prova por parte do atleta ou patrulha que seja objecto da
reclamação), em caso de procedência da reclamação a caução será
devolvida, no caso de a reclamação não ser atendida ou não ser
procedente o montante reverte para a FABP;
d) Em caso de conflito de interesse no objecto da reclamação deve o DT
transferir as suas funções nesse particular para um atleta de reconhecida
isenção e habilitação válida como DT da FABP, do grupo de elementos
referidos em I.4-;
e) A intervenção directa em quaisquer aspectos de montagem da prova e sua
correcção, nomeadamente todos os que respeitem a questões que
ponham em causa a segurança;
f) A conferência dos resultados e pontuações apurados pela Organização da
prova, devendo recolher os resultados e as pautas individuais dos mesmos;
g) Inscrição e certificação dos resultados nos Score Cards individuais;
h) A elaboração de um Relatório de Prova (Formulário Electrónico), incidindo
sob os aspectos técnicos, ocorrências, reclamações e irregularidades, entre
outros, devendo enviar o mesmo à FABP no prazo de 48h após a entrega
dos prémios.
i) O DT pode participar como atleta e está isento da taxa de participação em
prova.
4- Os Juízes – Jz, são os que internacionalmente são designados como “Field Marshals”
ou Juízes-de-Campo, cujas funções são as seguintes:
a) Desempenhar a vigilância e coordenação em provas de Campo/ Field e
Caça/ Bowhunter em circuito variado e outras, especialmente em
competições de grande dimensão ou cujas características exijam o seu
emprego;
b) Cabe aos Jz substituir os alvos danificados e zelar pelo correcto
posicionamento dos mesmos;
c) Os Jz desempenham outras funções técnicas se para isso forem
designados;
d) Os Jz não podem participar como atiradores, nas provas em que
desempenhem estas funções.
5- Nenhum cidadão se pode intitular responsável técnico, delegado, juíz ou árbitro nem
ostentar o cartão ou fazer publicidade da função, sem prévia aprovação da FABP e
federamento como tal;

6- A periodicidade das formações, o acesso à formação, carreira e o número de RT/ Jz/
Arb com funções válidas por época serão definidos pela FABP, sendo sujeitas à
frequência de reciclagens periódicas obrigatórias ou facultativas;
7- A validade da acreditação de RT/ Jz/ Arb após formação e/ou actualização é de 4
épocas consecutivas;
8- A aprovação e certificação nas formações não conferem automaticamente acesso à
carreira, bem como não são prova suficiente para a obtenção e manutenção das
funções;
9- O cartão de federamento na função será concedido após certificação de aprovação no
curso, estágio e é gerido pela direcção da FABP e pelo Conselho de Arbitragem.
IIObjectivos:
1- Capacitar indivíduos para as funções inerentes à actividade desportiva, e passíveis de
conscientemente integrarem o processo eleitoral no grupo de Delegados à AG da FABP
representando a respectiva categoria conforme designado legalmente;
2- Capacitar indivíduos para cumprir e fazer cumprir as regras e regulamentos FABP e das
suas congéneres internacionais;
3- Capacitar indivíduos para gerir competições e torneios, de forma autónoma ou
integrando Clubes a que porventura pertençam;
4- Capacitar equipas para desempenhar funções autónomas em torneios e treinos de
competição no estrito cumprimento de regras e regulamentos;
5- Formar equipas e indivíduos para as funções de arbitragem, responsabilidade técnica e
delegação técnica necessárias para o desenrolar de competições.
6- Formar equipas e indivíduos para as funções de responsabilidade técnica necessárias
para o desempenho, procedimentos, regência, controlo e gestão das actividades
desportivas inerentes à FABP.
III- Destinatários
 Cidadãos maiores de 18 anos, membros de pleno direito da FABP, aprovados pela
Direcção para a frequência da formação.
 A proposta de inscrição será realizada através de formulário electrónico próprio.
IV- Plano geral de formação
1- A formação completa será dividida em módulos com exame prático de campo.
2- A passagem para o módulo seguinte implica a aprovação no módulo anterior.
3- O número de vagas no módulo será definido pela Direcção da FABP.
4- Todos os módulos comportam 2 momentos:
a) Formação teórica em regime on-line ou presencial;
a.1) Discussão dos temas em regime on-line ou presencial
b) Formação prática
a. Formação teórica on-line
i- Será criado um sub-forum fechado de acesso restrito aos formandos,
formadores e directores da FABP onde serão lançados a debate todos os
documentos de interesse para o módulo;

ii- A participação activa nas discussões é obrigatória a não participação implica a
exclusão no módulo;
iii- Os formandos não devem pedir explicações pessoais aos formadores, fora do
fórum, optando-se sempre que possível por uma divulgação e debate dos
assuntos entre todos os formandos, em regime de mesa redonda on-line.
b. Formação prática
i- Os formandos devem, sempre que possível, tentar visualizar num espaço como
poderiam montar uma prova e/ou no decorrer da prova tentarem compreender as
opções que o RT tomou na montagem da mesma, para aplicar os conteúdos da
formação teórica, sem prejuízo da aula de campo final e disposições definidas pelos
instrutores;
ii- O final do curso coincide com uma aula de campo, de formação prática monitorizada
pelos formadores em datas e locais a marcar por conveniência comum.




c. Conclusão com aproveitamento
Considera-se como apto na parte teórica a participação activa no fórum on-line no
módulo programático.
Consideram-se como aptos na parte prática, os formandos que obtiverem
qualificações dos formadores na aula prática de campo onde serão testados alguns dos
conceitos de organização, montagem de prova, fiscalização e outros.

d. Estágio
 Após aprovação no curso o candidato a RT terá de estagiar numa prova como
acompanhante de um RT experiente.
V- Módulos de formação em ambiente on-line:
 Módulo 1: Definições gerais dos campeonatos
 Módulo 2: Categorização de arcos e bestas
 Módulo 3: Organização e gestão de secretariado de prova
 Módulo 4: Campeonato de Sala IFAA
 Módulo 5: Percursos de Caça e Campo IFAA
 Módulo 6: Campeonato de Rota dos Castelos HDH-IAA/ Históricos e outras
modalidades na HDH-IAA
 Módulo 7: Campeonatos WCSA
VI- Conteúdos e objectivos dos módulos:
a. Módulo 1: Definições gerais dos campeonatos:
 Objectivos:
Capacitar o formando a reconhecer os procedimentos base e a conduta inerente às funções de
Responsável Técnico e arbitragem.
 Conteúdo:
1. Entidades desportivas: FABP, IFAA, HDH-IAA, WCSA;

2. Regulamentos e legislação aplicável: Lei de Base do Desporto, regulamentos das
entidades;
3. Procedimentos de funções e conduta desportiva;
4. ADOP, doping e controlo antidoping;
5. Elaboração de relatório final de prova (Delegados Técnicos).
b. Módulo 2: Categorização de arcos e bestas:
 Objectivos:
Capacitar o formando para reconhecer e certificar as várias categorias de arcos e bestas nos
campeonatos nacionais.
 Conteúdos previstos:
1. Regras e regulamentos das várias categorias de arcos IFAA
2. Regras e regulamentos das várias categorias de bestas WCSA
3. Regras e regulamentos das várias categorias de arcos HDH-IAA
4. Ficha de inspecção de material.
5. Controlo prévio dos equipamentos e possíveis ilegalidades cometidas durante a
competição.
c. Módulo 3: Organização e gestão de secretariado de prova:
 Objectivos:
Capacitar o formando para a organização burocrática do secretariado de prova.
 Conteúdos:
1. Candidatura a realização da prova
2. Elaboração e publicitação de regulamento de prova, programa e cartaz
3. Constituição e emparelhamento de patrulhas
4. Estrutura de pautas
5. Lançamento e publicitação de resultados
6. Resolução de empates
7. Lançamento de pontuação de clubes
7.4. Módulo 4: Campeonato de Sala IFAA:
 Objectivos:
Capacitar o formando para as funções de montagem de zona de competição, direcção de
tempo e avaliação de impactos em alvo.
 Programa:
1. Gestão de espaço de competição e de torneio.
2. Montagem de prova, Flint Round e 18m Rd
3. Sistemas de controlo de tempo.
4. Regulamentos específicos de Sala IFAA e de Sala WCSA (adaptados pela FABP).
5. Verificação e avaliação de impactos em alvo (vulgo avaliação da pontuação de flecha
interceptando as linhas).
7.5. Módulo 5: Percursos de Caça e Campo IFAA:
 Objectivos:

Capacitar o formando para as funções de organização e montagem de percursos de campo e
de caça.
Capacitar o formando a desenhar o percurso e formatos de percurso optimizados no espaço.
Capacitar o formando a montar alvos de forma segura.
Capacitar o formando a resolver problemas de segurança do perímetro do torneio.
Capacitar o formando para a gestão da competição em percurso.
 Conteúdos:
1. Regulamentos específicos de percursos IFAA.
2. Abordagem ao perímetro do torneio e formatos possíveis para montagem de
percurso.
3. Posicionamento e características/ Grupos dos alvos em segurança e regras
inerentes.
4. Delimitações de perímetro de segurança e de sequência de alvos.
5. Regras e regulamentos de publicitação de dados junto da estaca de tiro.
6. Gestão da competição em percurso.
7. Preenchimento de Score-cards IFAA.
7.6. Módulo 6: Campeonato de Rota dos Castelos HDH-IAA Históricos:
 Objectivos:
Capacitar o formando para as funções de organização e montagem de percursos para arco
histórico.
Capacitar o formando a desenhar o percurso e formatos de percurso optimizados no espaço.
Capacitar o formando a montar alvos de forma segura.
Capacitar o formando a resolver problemas de segurança do perímetro do torneio.
Capacitar o formando para a gestão da competição em percurso.
 Conteúdos:
1. Regulamentos específicos da HDH-IAA Históricos.
2. Categorias de Arcos e Besta nas provas da Rota dos Castelos.
3. Abordagem ao perímetro do torneio em espaço reduzido (castelos) e possíveis
condicionantes.
4. Posicionamento dos alvos em segurança e regras inerentes à presença de público.
5. Gestão da competição.
7.7. Módulo 7: Campeonato de WCSA:
 Objectivos:
Capacitar o formando para as funções de organização e montagem de provas de tiro com
Besta.
Capacitar o formando a categorizar as Bestas nas regras WCSA.
Capacitar o formando a montar alvos de forma segura para tiro com Besta.
Capacitar o formando a arbitrar provas de sala e de ar-livre.
Capacitar o formando para a gestão da competição com regras WCSA.
 Conteúdos:
1. Regulamentos específicos da WCSA.
2. Categorias de Besta na WCSA.

3. Regras e regulamentos de montagem de percursos Forest e 3D da
WCSA.
4. Montagem de prova e posicionamento dos alvos em segurança para
provas de ar-livre WCSA.
5. Sistemas de controlo de tempo.
6. Verificação e avaliação de impactos em alvo. (vulgo avaliação da
pontuação de flecha junto a linhas).
7. Gestão da competição de tiro com Besta.
1. Calendário
1.1. Data de início do curso 13 de Março de 2017
1.2. Data prevista para Aula prática de Campo 14 de Abril de 2017
Módulo
Módulo 1: Definições gerais dos campeonatos
Módulo 2: Categorização de Arcos e Bestas
Módulo 3: Organização e gestão de secretariado de prova
Módulo 4: Campeonato de Sala IFAA
Módulo 5: Percursos de Caça e Campo IFAA
Módulo 6: Campeonato de Rota dos Castelos HDH-IAA Históricos
Módulo 7: Campeonatos WCSA

Calendarização
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 5

2. Taxa de inscrição:
O valor da inscrição no curso é de 50€ inclui documentação, certificação e o cartão de RT
após aprovação.
O valor da inscrição para as reciclagens/ actualizações é de 30€.
3. Normas finais específicas:
a) O número de horas mínimo de cada módulo é definido
casuisticamente pelo interesse demonstrado em cada módulo
on-line e pela disponibilidade e interesse de cada formando;
b) Os formadores convidados e que pretendam simultaneamente
frequentar o Curso estão isentos do valor da inscrição;
c) Os organizadores do Curso que pretendam simultaneamente
frequentá-lo estão isentos do valor da inscrição;
d) Os actuais RT que pretendam fazer a reciclagem, caso
pretendam estão dispensados da aula prática;
e) A data da aula prática poderá ser decidida em conjunto com o
formando, formadores e direcção da FABP;
f) Todo conteúdo deste plano de formação é propriedade
intelectual da FABP sendo sujeito a revisão, actualização
sempre que se considere necessário.
A Direcção da FABP

