
 

 

Programa Formativo 
 

 Curso de Arbitragem de Rugby em Cadeira de Rodas (20h) 
 Curso de Classificadores de Rugby em Cadeira de Rodas (20h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 11 DE OUTUBRO – FORMAÇÃO ON-LINE (MS-TEAMS) 

20:00 

21:30 

21:30 

Introdução à Modalidade (1h) – FPDD 

Introdução à Arbitragem no RCR (2h) – FPDD 

Introdução à Classificação Desportiva (2h) – CPP/FPDD 

DIA 15 DE OUTUBRO – ESSA (ALCOITÃO, CASCAIS) 

10:00 Componente teórica do 

curso de árbitro – 1ª sessão 

 

Componente teórica do curso 

de classificadores – 1ª sessão 

12:30   Almoço Almoço 

14:30   Componente teórico-prática 

do curso de árbitro – 2ª 

sessão  

 

Componente teórico-prática 

do curso de classificadores – 

2ª sessão 

17:30 Final da sessão Final da sessão 

DIA 16 DE OUTUBRO – CDM CASAL VISTOSO (LISBOA) 

10:00 Componente prática do 

curso de árbitro – 3ª sessão 

 

Componente prática do curso 

de classificadores – 3ª sessão 

12:30 Almoço Almoço 

16:00   Componente pratica do 

curso de árbitro – 4ª sessão  

 

Componente prática do curso 

de classificadores – 4ª sessão 

19:00 Final da sessão Final da sessão 

DIA 17 DE OUTUBRO – CDM CASAL VISTOSO (LISBOA) 

10:00 Componente prática do 

curso de árbitro – 5ª sessão 

 

Componente prática do curso 

de classificadores – 5ª sessão 

12:30 Almoço Almoço 

16:00   Componente prática do 

curso de árbitro e avaliação 

– 6ª sessão  

 

Componente prática do curso 

de classificadores e avaliação 

– 6ª sessão 

19:00 Final da sessão Final da sessão 



 

 

Participantes na Formação 
 

Os cursos de formação terão como destinatários, pessoas que pretendam 

envolver-se com a modalidade, considerando-se dois tipos de distintos para 

cada um dos Cursos: 

 Curso de Arbitragem – pessoas ligadas à área do desporto e estudantes 

de cursos Profissionais e de Ensino Superior da área; pessoas 

interessadas na modalidade e na arbitragem, incluindo elementos com 

experiência em modalidades similares tais como o Basquetebol e o 

Andebol em Cadeira de Rodas.  

 Curso de Classificadores – pessoas ligadas à área da Saúde e 

Reabilitação, nomeadamente Fisioterapeutas e Médicos, incluído 

estudantes destas áreas. 

 

Para cada um dos Cursos o limite será 30 formandos. 

 

Dado que a FPDD pretende que as ações sejam um fator de desenvolvimento 

da modalidade e pretendemos captar o maior número de formandos, as 

inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através do link:   

https://forms.gle/K1YnJQUAk7SEscBy5  

Até dia 9 de outubro 

 

Os Formadores serão os elementos da Equipa Técnica da FPDD para a parte 

introdutória, onde contamos ter também a colaboração do Comité Paralímpico 

de Portugal para a componente geral da Classificação Desportiva. Serão 

convidados, por intermédio da IWRF/WWR, 2 Árbitros e um Classificador 

Internacional, e ainda um Representante desta Federação Internacional. 

 

Está prevista a colaboração nas Ações de Formação de jogadores da Seleção 

Nacional. 

https://forms.gle/K1YnJQUAk7SEscBy5

