CURSO E
TREINAMENTO
CBSK
DE ARBITRAGEM

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO
IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR
O Curso servirá para ingresso de novos membros do Quadro de Árbitros da CBSk e das entidades filiadas.
Conforme avaliação de todos os participantes, será definido Ranking CBSk para futuras escalações para campeonatos oficiais ou homologados pela CBSk tanto nas categorias amadoras, profissionais e old schools
em 2022.
Quem não participar ou não for aprovado, não poderá trabalhar como juiz, head judge, assessor de notas, coordenador de notas, cronometrista, locutor, diretor de treinos, diretor de largada, diretor de chegada ou
diretor de prova em eventos da CBSk em 2022, necessitando aguardar o próximo Curso de Arbitragem a realizar em 2023.
QUEM PODERÁ PARTICIPAR
- Cadastrados no www.filiadocbsk.com.br.
- Juízes, head judges, assessores de notas, coordenadores de notas, cronometristas, locutores, diretores de treinos, diretores de largada, diretores de chegada ou diretores de prova escalados em Campeonatos de
Bowl, Downhill Slide, Downhill Speed, Park, Slalom, Street e Vertical
- Demais interessados caso haja vagas disponíveis
- Pelo menos 20% reservadas para mulheres.
DESPESAS DOS CANDIDATOS
Todas as despesas com alimentação, hospedagem e transporte dos candidatos não serão custeadas pela CBSk nem pela entidade filiada.
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 200,00 (Após efetuada o pagamento da taxa de inscrição, em hipótese alguma será devolvida)
Inscrições de 17 a 28 de junho de 2022.
FORMA DE AVALIAÇÃO
- Somente através das respostas da prova
APROVAÇÃO
- Serão aprovados aqueles com nota igual ou superior a 49 dentro de 70 possível, ou seja, 70%
ATENÇÃO
- Poderão participar dos treinamentos presenciais somente os aprovados
TEMAS DAS AULAS
Ética, comportamento profissional e compliance – Alexandre Birds
Formatos de contratação e pagamento – Carla Mata

Formatos de disputas Bowl, Park e Vert – Renata Paschini
Formatos de disputas Downhill Speed, Downhill Slide e Slalom – Guto Jimenez
Formatos de disputas Street – Larissa Carollo
História dos campeonatos no Brasil – Cesinha Chaves
Preenchimentos de planilhas – Jodir Damásio
Técnicas de computação de notas – Adriano Salgado
Técnicas de direção de prova – Ed Scander
Técnicas de julgamento – Marcos Hiroshi
Técnicas de locução – Paulinho Davi
Utilização de tablets ou smartphones em sistema de notas online com transmissão ao vivo – Christopher Beppler
FASES DO CURSO
- 18 de junho a 03 de julho de 2022: estudo via gravações de palestras mais apostilas e respostas de prova com 70 perguntas cada
- 04 a 06 de julho de 2022: confirmação participantes aprovados no curso e aptos para participar dos treinamentos presenciais na Bahia, Ceará, Pará e Piauí
- 07 a 11 de julho de 2022: confirmação participantes aprovados no curso e aptos para participar dos treinamentos presenciais no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
- 09 e 10 de julho de 2022: treinamentos presenciais na Bahia, Ceará, Pará e Piauí
- 12 a 14 de julho de 2022: confirmação participantes aprovados no curso e aptos para participar dos treinamentos presenciais no Espírito Santo, Paraná, São Paulo e Santa Catarina
- 16 e 17 de julho de 2022: treinamentos presenciais no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
- 23 e 24 de julho de 2022: treinamentos presenciais no Espírito Santo, Paraná, São Paulo e Santa Catarina
DEMAIS REGIÕES ATENDIDAS
Acre, Amapá, Amazonas, Rondonia e Roraima: Treinamento Presencial no Pará em 09 e 10 de julho de 2022
Maranhão: Treinamento Presencial no Piauí em 09 e 10 de julho de 2022
Alagoas, Pernambuco e Sergipe: Treinamento Presencial na Bahia em 09 e 10 de julho de 2022
Paraíba e Rio Grande do Norte: Treinamento Presencial no Ceará em 09 e 10 de julho de 2022
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins: Treinamento Presencial no Distrito Federal em 16 e 17 de julho de 2022
TREINAMENTOS PRESENCIAS
- Primeiro dia, um sábado, em salão acontecerão atividades de simulações situações em comissão técnica de campeonatos de skate através de exibição de vídeos
- Segundo e último dia, um domingo, em skatepark acontecerão atividades de simulações situações em comissão técnica de campeonatos de skate ao vivo

