
 

CURS ÀRBITRE NACIONAL -1 
Barcelona 

18, 19 i 25 de gener de 2011 
 

DATES DEL CURS: 18, 19 i 25 de gener de 2011 (tancament inscripcions: dijous 13 de gener a les 14.00) 

HORARI:  Dies 18 i 19 de gener: de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h 
 Dia 25 de gener: de 10:00 a 15:00h 
 
 * Curs homologat per la RFET 

* Per l’obtenció de la titulació, s’haurà de superar un examen tèoric en acabar el curs i, una 
vegada superat aquest, s’haurà de realitzar un bloc de pràctiques consistent en arbitrar un 
mínim de sis partis com a jutge de cadira i fer les tasques de jutge àrbitre adjunt en un torneig 
 

OBJECTIU:  Formació i capacitació de tècnics de l'arbitratge del tennis a nivell nacional 
 
NIVELLS: L'obtenció d'aquest títol capacita per realitzar les tasques de: 

1. Jutge Àrbitre de tornejos sense premis en metàl·lic i/o premis en metàl·lic amb 
una dotació màxima de 1.500 € 

 
2. Jutge de Cadira en partits de tornejos nacionals oficials sense premis en 
metàl·lic o amb una dotació màxima de 1.500 €. En torneigs amb dotacions 
superiors, podrà arbitrar fins a quarts de final 

 
   3. Jutge de Línia en partits de tornejos oficials tant nacionals com internacionals 
 
REQUISITS D’INSCRIPCIÓ: 
 Haver complert els 16 anys 
 Tenir una visió natural o corregida de 20-20 i una audició normal 
 Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent a efectes acadèmics 

(mínim segon d’ESO aprovat) 
Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la FCT 
Còpia DNI 
2 fotografies mida DNI 

 
PREUS CURS: * 230 € 

*160 € per a alumnes provinents de clubs que hagin organitzat proves del Circuit 
Juvenil d’Estiu any 2010 

 

 

FORMALITZACIÓ D’INSCRIPCIONS 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
Passeig Vall Hebron, 196 - 08035 – Barcelona 
Tel. 93 428 53 53 
Fax. 93 428 55 45 
Àrea de Docència i Tennis Escolar (monica.font@fctennis.cat) 
 

 
LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS: Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall Hebron, 196 – 

Barcelona. Telf. 93 428 53 53 
NOMBRE DE PLACES:   Mínim 15 i màxim 30 alumnes (per ordre d'arribada d'inscripcions) 



 

CURS ÀRBITRE NACIONAL -1 
Barcelona 

18, 19 i 25 de gener de 2011 
 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ 
 

NÚM. LLICÈNCIA______________________ 
 

COGNOMS________________________________________________________________________________ 

NOM__________________________DATA DE NAIXEMENT___________________EDAT_________________ 

NATURAL DE__________________________________________________(___________________________) 

DOMICILI________________________________________NÚM_________________PIS________________ 

CODI POSTAL______________POBLACIÓ___________________________D.N.I.______________________ 

ESTUDIS REALITZATS______________________________________________________________________ 

TELF (FIXE I MÒBIL)  ___________________________ CLUB AL QUE PERTANY___________(___________) 
 
CORREU ELECTRÒNIC (en majúscules) ______ _______________________________________________ 
 
Documentació que cal adjuntar a la present inscripció: 
 

-2 fotografies tamany carnet 
 -Fotocòpia del D N I 
 -Fotocòpia llicència federativa 2011 
 -Certificat mèdic conforme la visió natural o corregida és de 20-20 i una 

audició normal 
 -Certificat d'estudis del títol de Graduat Escolar o equivalent a efectes 

acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat) 
 -Comprovant del pagament 
 
* PREU CURS: 230 €  

*160 € per a alumnes provinents de clubs que hagin organitzat proves del Circuit 
Juvenil d’Estiu any 2010 
 

- En efectiu a les oficines de la FCT 
- Transferència bancària: La Caixa  2100 – 0848 – 04 - 0200253008 (adjuntar per fax 

al número 93 428 55 45 el comprovant bancari on figuri el nom de l’alumne/a 
juntament amb el full d’inscripció) 

 
 
                                __________________________,_________________de_________de 20___ 
 
 

Signat____________________________ 


