
 
 

Curso Nacional de Directores Técnicos F.P.S. 
2018 

 

I 
Inscrições 

 

De acordo com o projecto de formação de Recursos Humanos da F.P.S. para 2017-2020 

irá decorrer no Jamor nos dias de 09 e 10 de Junho um curso de directores técnicos, 

destinado a todos candidatos que pretendam gerir provas da F.P.S.. 

O curso está limitado a um mínimo de 5 e um máximo de 15 candidatos. 

Podem inscrever-se neste curso todos os elementos filiados na Federação Portuguesa de 

Surf que cumpram os seguintes requisitos: 

 Ter no mínimo 20 anos à data do início do curso. 

 Taxa de inscrição - € 25 (Vinte e cinco). 

 Inscrição na F.P.S. na época de 2018. 

 

Para as primeiras 12 vagas no curso a admissão será feita com base num critério de 

pontuação de base 100, assim: 

 Experiência de Direção Técnica em provas locais (max. de 30 pontos). Deve ser 

suportado por uma declaração do clube. 

 Antiguidade de Federado na FPS (5 pontos por ano, max. de 25 pontos). 

 Antiguidade como Dirigente de Clube na FPS (5 pontos por ano, max. de 20 

pontos). 

 Staff Técnico da FPS (max. de 15 pontos). 

Praticante de uma das modalidades estatutárias da FPS (10 pontos). 

 

As restantes três vagas FPS estarão reservadas a pessoas sem experiência significativa 

e que poderão apresentar uma carta de motivação a expor a sua perspectiva de quais as 

razões e habilitações pessoais que poderão fazer deles um bom Director Técnico. 

Reforçamos que as principais funções de uma DT é garantir o cumprimento dos 

regulamentos da FPS, e a gestão da prova, da equipa de trabalho, e da relação com os 

restantes actores envolvidos, atletas, organização, autoridade, etc. A FPS decidirá se 



 
algum destes candidatos terá condições para poder ser admitido ao curso. Caso contrário 

as vagas reverterão para o critério descrito anteriormente. 

   

A inscrição no curso deverá ser realizada directamente ou através de correio electrónico 

até dia 08 de Junho para a direcção de e-mail da F.P.S. – fps@surfingportugal.com, 

devidamente acompanhada da ficha de inscrição. 

 

*Inscrições realizadas no início do curso no local das prelecções estarão condicionadas 

ao não preenchimento da totalidade das vagas.  

 

A Federação Portuguesa de Surf reserva-se ao direito de cancelar um curso que não 

tenha um mínimo de 5 candidatos. 

 

II 
Taxas de inscrição 

 

A existência de taxas de inscrição a serem suportadas pelos candidatos, faz parte de um 

conceito mais largo segundo o qual a formação não é apenas do interesse da Federação, 

devendo ser encarada pelo candidato a DT como um investimento para seu próprio 

interesse e benefício. 

 
III 

Direitos dos candidatos 
 

O candidato a DT receberá a documentação de base, que será enviada por e-mail após a 

recepção do comprovativo de pagamento. 

 

IV 
Presença dos candidatos nas sessões 

 

A frequência das sessões que integram o curso de formação, é obrigatória para todos os 

candidatos, pelo que qualquer falta injustificada é motivo suficiente para a eliminação 

automática do candidato. 



 
A existência de situações verdadeiramente especiais que possam levar o candidato a ter 

de se ausentar durante algum tempo, terão de ser apresentadas previamente ao Director 

do Curso, que terá competência para decidir sobre a viabilização da situação. 

Cabe ao Director do Curso decidir sobre os casos omissos bem como sobre a criação de 

formas de recuperação para as sessões não frequentadas. 

 

V 
Avaliação dos candidatos 

 

Todos os cursos de formação, que  como tal culminam com a atribuição de um grau de 

qualificação para os candidatos que demonstrem potencialidades para o desempenho 

das funções, incluirão no seu final um modelo de avaliação sobre a forma como a 

informação foi comunicada e  como ela foi compreendida. 

Serão feitas as seguintes provas de avaliação: 

• Teórico - Teste Escrito sobre Regras de Competição, Interferências, etc  

• Teórico - Teste Escrito sobre Estrutura Competitiva de Prova 

• Teórico - Teste Escrito sobre Planeamento de Prova 

 

A classificação final do curso será de “APTO” ou “NÃO APTO”. Nos 30 dias posteriores 

ao curso será publicada os resultados.  

 
 

VI 
Local de prelecções e horários 

 

Local: Centro de Alto Rendimento do Jamor, 
                      Praça da Maratona, Cruz Quebrada 

 
 
 
Horários:  Dia  09 - 09h / 19h 

Dia  10 - 09h / 19h  
 

Filiação na F.P.S.: verificar Fichas de Inscrição em www.surfingportugal.com 

 

 
 



 
Programa do  Curso 

 
Programa de 09/06/2018  - 9:00h-19:00h 

Horas	 Matérias	
0,5	 Competências		Director	Técnico	numa	Competição	de	Surf	

0,5	
Equipa	de	Trabalho-	Procedimentos	de	Convocatória	de	Juizes	
Generalidades	sobre	o	Julgamento		

1	 Regras	de	Competição-	Seeding	Formatos,	Planeamento	de	Prova	
1	 Regras	de	Interferencia(	Regras,	Identificação,	Tabulação)	
1,5	 Sistema	Informático	
1	 Ética	e	Conduta	
0,5	 Anti-Dopagem	
1	 Casos	Prácticos-	Contrução	de	Estrutura	Competitiva	
1	 Casos	Práticos-Planeamento	de	Prova	
0,5	 Perguntas	e	respostas	
8	 Total	de	Horas	

 

Programa de 10/06/2018  - 9:00h-18:00h 

Horas	 Matérias	
1,5	 Teste	Escrito	de	Regras	de	Competição	
1	 Teste	Escrito	de	Contrução	de	Estrutura	Competitiva	
1	 Teste	Escrito	de	Planeamento	de	Prova	

1,5	 Correção	e	esclarecimento	sobre	Teste	Escrito	de	Regras	de	
Competição	

2	 Perguntas	e	respostas	
7	 Total	de	Horas	

 
Programa de data a defenir 

Horas	 Matérias	
20	 Acompanhamento	da	Etapa	do	QCN	–	(2	dias	de	Competição)		
    

35 TOTAL DE HORAS DO CURSO 
 

 

 

 



 
 

Curso Nacional de Directores Técnicos F.P.S. – Ano 2018 

Jamor 09 a 10 de Junho 

IDENTIFICAÇÂO DO CANDIDATO 

(Preencher de forma legível e com letras maiúsculas) 

Nome completo____________________________________________________________ 

Morada_____________________________________________________________________ 

Localidade___________________________ Código postal _____________________ 

Clube ____________________________________________Nº Federado*___________ 

Data nascimento ____/____/_____ BI nº ________________ de ____/_____/_______ 

Habilitações académicas ________________________________________________ 

Profissão ________________________________ Tel_______________-______________ 

Email ______________________________________________________________________ 

Experiência de Direção Técnica em provas locais – (apresentar 

declaração do Clube certificando esta situação) ________________________ 

Federado na FPS ________________________________________________________ 

Dirigente de Clube na FPS ______________________________________________ 

Staff Técnico da FPS ___________________________________________________ 

Modalidade que pratica: Surf ___ Bodyboard ___ Longboard ___ SUP ____ 

Kneeboard ___ Skimboard ____ , Skate ____ Outra ____ 

 

Outros cursos FPS c/ aproveitamento 

Treinadores _______________ _______________________________________________ 

Taxa de inscrição €25 (Vinte e Cinco) ____ 

 

 

Data____________________ ____Assinatura __________________________________ 

• obrigatório estar filiado na FPS à data do curso 


