FEDERAÇÃO PORTUGUESA
A R T ES M A RC I AIS C H IN E SA S
C o n s e l h o d e A rb i t r a ge m
Wushu kung fu * taijiquan * qigong * sanda

Ao cuidado das Associações e Juízes da FPAMC,
O Conselho de Arbitragem da FPAMC, vem por este meio, convocar-vos para ajuizarem nos
Campeonatos Nacionais de Wushu/Kung Fu SANDA/QING DA 2017, a realizar no dia 22 de Abril
de 2017, em ESMORIZ.
Convocamos os juízes/árbitros que deram respostas as solicitações deste conselho de
arbitragem, para fazerem parte desta equipa de arbitragem. Sabemos que alguns não têm
formação na vertente do Wushu/Kung Fu SANDA/QINDA, mas para nós também são de
extrema importância, uma vez que existem mais tarefas a desempenhar da responsabilidade de
arbitragem além da avaliação dos atletas que se encontram em prova.
Solicitamos as associações presentes que participem neste evento e tenham elementos com
conhecimento de arbitragem e que estejam disponíveis para colaborar em alguma tarefas da
arbitragem que estejam presentes e devidamente trajados.
A presença de TODOS é de extrema importância!
Horário para os Campeonatos Nacionais de Sanda/Qing Da Esperanças e Seniores:
8:30 - Reunião com o Conselho de arbitragem: distribuição de tarefas (Pesagens dos
competidores, elaboração de listagem de pesos por campeonato, escalão e categoria).
10:00 - Início da prova com desfile dos árbitros.
Vestuário da Arbitragem:
Calça e Casaco (Blêizer) azul-marinho, camisa branca, gravata fornecida pela FPAMC e
calçado de cor escura. (no caso do Sanda/Qing Da o juiz de plataforma usa LAÇO fornecido
pela FPAMC).
A todos os Juízes/Árbitros se requer a confirmação da presença por email:
ca.fpamc@gmail.com para efeitos da organização do evento.
Porto, 16 de Abril de 2017
O Presidente do Conselho de Arbitragem
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