FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
Área da Formação, Certificação e Capacitação

Medalha Bons Serviços
Desportivos 1997

Ação de Formação Contínua para Treinadores, Árbitros e Diretores
de Prova– duração: 4 horas

Gestão de torneios. Swiss manager e transmissão em direto de
partidas.
-Utilização das novas tecnologias para transmitir torneios de xadrez em direto.
-Utilização de software específico para gestão de torneios de xadrez e homologação para FIDE.
24 de março – 9-13h.
Formador: Paulo Rocha .
Local: Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Luso.
A inscrição nesta ação de formação tem um custo de 5 euros e é aberta apenas a filiados na FPX
e maiores de 18 anos. Dar-se-á preferência a árbitros, treinadores e diretores de prova, uma vez
esta ação estará registada igualmente como formação contínua e creditada para efeitos da
renovação do título de treinador. A frequência desta ação pode também fazer parte do estágio
dos futuros treinadores e árbitros que já concluíram a componente letiva do curso de treinadores
e árbitros. Os pagamentos deverão ser efetuados para a conta: PT50 0035 0281 00009545 130 62
enviando o comprovativo de pagamento para o email:formacao@fpx.pt.
Número de Unidades de Crédito atribuídas a esta ação para efeito de revalidação da cédula de
treinador: 0.8 Componente de Formação: Específica – Treinadores de Grau(s): 1/2/3
Desde que exista possibilidade, poderão participar outros interessados e o custo da inscrição é de
5 euros, a qual ficará condicionada à disponibilidade.
Lisboa, 2 de fevereiro de 2018
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