FEDERACIÓ BALEAR
DE MUNTANYISME
I ESCALADA

CURS D’ÀRBITRES DE CURSES PER MUNTANYA
FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA

OBJECTIU
Formació destinada a dotar a les competicions de Curses per Muntanya de l'equip arbitral adequat per a la
seva supervisió i homologació oficial. Els alumnes que finalitzin, aprovin el curs i el període de practiques,
obtindran el títol d’àrbitre de Curses per Muntanya FBME i àrbitre de curses per muntanya ambiental FBME
a l’àmbit Balear, coneixerà a la perfecció els reglaments de Curses per Muntanya i el faran complir en les
curses que siguin designats.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ
Aquesta titulació federativa capacita per realitzar les funcions d’arbitratge en tot tipus de Competicions de
Curses per Muntanya, reconegudes per la FBME dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

PERFIL DEL PROFESSORAT
- Director del curs, Arbitra de CxM Trail FEDME en mes de 3 anys de experiència i coneixements acreditats
en cada una de las àrees a tractar (Xisco Fanals Reynés, Àrbitre FEDME).
Serà el responsable de atendre les necessitats dels alumnes i del resta de professorat, realitzarà l’evolució
final, tant en redacció con en avaluació.
- Arbitres titulats amb experiència en formació (Artur Moll Camps, Àrbitre FBME)
- Professors en reconegut prestigi i qualitat en assignatures en concret (Miquel Llompart Cànaves, Geògraf,
responsable d’àrea de Medi ambient de la FBME i membre d’àrea de Medi ambient FEDME)
Tots aquests seran designats per l’Escola Balear d’Activitats de Muntanya (EBAM)
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CONTINGUT I CARGA HORARIA
Estructura federativa

1 h. Xisco Fanals Reynés

Donar a coneixia l’estructura federativa, les funcions de cada àrea, estament i departament, Estatuts,
sistema d’eleccions i càrrecs
Reglament de competició de curses per muntanya

4 h. Xisco Fanals Reynés

Dotar als alumnes de màxim nivell de coneixement del reglament de CxM Trail
Protocol de protecció del medi ambient

2’5 h. Miquel Llompart Cànaves

Conscienciar al alumnes de la importància de protecció del medi ambient, legislació ambiental i
decàleg de bones practiques
Protocol d’actuació davant un accident

1’5 h. Xisco Fanals Reynés

Dotar als alumnes del protocol d’actuació davant un accident i sabre el que no ha de fer
Comunicació durant la competició

1 h. Xisco Fanals Reynés

Conèixer els diferents sistemes de comunicació i protocols
Entorn legal de les competicions

1 h. Xisco Fanals Reynés

Donar a conèixer la responsabilitat del arbitres i normativa esportiva de la comunitat
Disseny, marcatge i seguretat dels recorreguts

3 h. Xisco Fanals Reynés

Aprendre de manera practica tot lo que es una cursa dins el medi natural
Elaboració d’actes (de cursa i ambiental) i reclamacions

3 h. Artur Moll Camps

Dotar de la formació per l’elaboració d’actes en format digital
Procediment antidopatge

1 h. Xisco Fanals Reynés

Mostra el protocol de la presa de mostres antidopatge
Organització de competicions

2 h. Xisco Fanals Reynés

Donar a coneixia als alumnes con s’organitza una CxM Trail i estructura bàsica
Prova d’avaluació

1 h. Xisco Fanals Reynés

CÀRREGA HORARIA TOTAL 21 h.
Practica a 2 curses per muntanya oficials FBME tutelades per àrbitre principal i àrbitre ambiental.
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REQUISITS
- Estar en possessió de la llicència federativa de la FEDME i llicencia del any anterior, obtinguda a través de
la FBME.
- Haver cursat i aprovat el curs online de la EEAM de “Carreras por Montaña y Medio Ambiente”:
https://fedme.edu.es/moodle/course/index.php?categoryid=5
- Haver cursat i aprovat el curs online “Dopaje lo que debes saber”:
https://cursos.celand-gob.es/enrol/index.php?id=130
- Comprendre la llengua catalana.
- Tenir Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Estar en condició física adient i tenir coneixements bàsics de muntanyisme.
- Tenir coneixements basics d’informàtica i disposa de dispositiu portàtil.
- Enviar currículum d’activitats de Muntanya (CxM, senderisme, escalada, alpinisme, marxa nòrdica,
barranquisme, etc), s’avaluarà el currículum per donar accés al curs.
- Superar l’avaluació final del curs i realitzar les pràctiques reglamentàries.
- Complir el 100% de la càrrega horària.
- Superar les practiques a 2 curses per muntanya oficials FBME, titulades per àrbitre principal i àrbitre
ambiental FBME.

PLACES
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Per poder realitzar, hi haurà d’haver un mínim de 5 alumnes matriculats.
El màxim de participants al curs és de 10.

PREU
160€ (transport i manutenció no inclòs)

PREINSCRIPCIÓ
Termini màxim fins dia, 11 de novembre del 2022.
Via correu electrònic a la direcció ebam@fbmweb.com, aportant la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI per ambdues cares.
- Fotocòpia de la llicència per la cara de les dades o captura de llicencia electrònica del any en curs i del
anterior.
- Certificat de titulació acadèmica.
- Currículum de muntanya.
Si el curs no es celebra per no arribar al mínim d’inscrits, l’organització es posarà en contacte amb els
interessats.
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INSCRIPCIÓ
Via correu electrònic a la direcció ebam@fbmweb.com aportant la següent documentació:
- Formulari d’inscripció complimentat.
- Comprovant de pagament.

LLOC DE REALITZACIÓ
Casal de Federacions Esportives
Velòdrom Illes Baleares
Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 – Palma

DATES I HORARIS DEL CURS
Del 15 al 26 de novembre del 2022

PROGRAMA HORARI
Presentació
Dimarts, 15 novembre 2022. 3’5 hores.
Estructura federativa
Entorn legal de les CxM Trail
Protocol Actuació en cas d’accident

(Xisco Fanals, àrbitre nacional FEDME)
(Xisco Fanals, àrbitre nacional FEDME)
(Xisco Fanals, àrbitre nacional FEDME)

Dijous, 17 novembre 2022. 4 hores.
Reglament CxM Trail

(Xisco Fanals, àrbitre nacional FEDME)

Dimarts 22 novembre 2022. 3’5 hores
Protocol de protecció ambiental
Comunicació

(Miquel Llompart Cànaves Geògraf)
(Xisco Fanals àrbitre nacional FEDME)
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Dijous 24 novembre 2022. 3 hores.
Elaboració d’actes (Artur Moll àrbitre autonòmic FBME i Professor tècnic de formació professional)
Dissabte 26 novembre 2022. 7 hores.
Organització
Disseny d’itineraris
Protocol Antidopatge
Avaluació

(Xisco Fanals àrbitre nacional FEDME)
(Xisco Fanals àrbitre nacional FEDME)
(Xisco Fanals àrbitre nacional FEDME)
(Xisco Fanals àrbitre nacional FEDME)
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