
 
 

 
 

Curso INTRODUÇÃO À ARBITRAGEM – ESPADA 

 

 
1. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO  

 Habilitar profissionais para atuarem como árbitros em competições estaduais de Esgrima, da 
arma Espada. 

 Auxiliar na arbitragem e organização de competições desportivas de esgrima. 
 
2.  REQUISITOS PARA O CURSO  

Estará apto a participar do Curso de Introdução à Arbitragem – Espada, o candidato que atender 

aos seguintes requisitos: 

 Idade mínima de 16 anos completos na data da realização do curso; 

 Preencher a ficha de inscrição  https://forms.gle/H8LSSQGTboqCJw2H8 

 Ter conhecimento prévio do Regulamento para provas da FIE e do Regulamento Técnico 

da CBE, ambos disponíveis no site da CBE; 

 Número mínimo de 10 e máximo de20 alunos. 

 

3. GRADE CURRICULAR 
 

Noções básicas de arbitragem com especial ênfase para a espada. 

Arbitragem de espada – regras e aplicação 

Avaliação teórica 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 12 horas 

 

4. DATA E LOCAL 
DIAS 19 e 20 de novembro 

 19/11, das 08h às 12h e das 13h às 17h  

 20/11, das 08h às 12h 

LOCAL: CREAF - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA 

Rua Augusto de Mari, 2150, Vila Guaíra, Curitiba/PR 

 

 

5. INSTRUTOR 
Ana Clara Franke Rodrigues – Árbitra FIE 

 

6. VALOR DO CURSO 
O curso será gratuito. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições deverão ser feitas diretamente neste link https://forms.gle/H8LSSQGTboqCJw2H8 até as 18 

horas do dia 16 de novembro de 2022. 

 

https://forms.gle/H8LSSQGTboqCJw2H8


 
 

 
 

8. AVALIAÇÃO TEÓRICA  
Será aplicada uma avaliação teórica, no dia 20/11. 

 

9. AVALIAÇÃO PRÁTICA 
A prova prática será aplicada somente para os alunos que tiverem 100% de participação nas matérias 

e 75% de acerto nos questionários. A prova prática será realizada durante competição estadual, 

previamente agendada com o aluno. 

 

10. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 
 Ter o mínimo de 100% de presença no curso; 

 Obter nota de prova teórica (escrita) igual ou acima de 7,5; 

 Realização de prova prática em competições oficiais estaduais sob avaliação de supervisor 
designado; 
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Vice-presidente 

Diretor Técnico 


