CURS ARBITRI
ȘOSEA 22-25 iunie 2015
Ziua 1 / 22.06.2015
9h00 – 9h30



Deschiderea cursului

9h30 – 10h00



Prezentarea cursului și examenului

10h00 – 10h30



Reguli generale: Tema 1: structura organizatorică a FRC și UCI

10h30 – 10h45



Pauză

10h45 – 12h30



Șosea Tema 1: Conduita etică a unui arbitru
Tema 2: Organizarea și controlul înainte de start

12h30 – 14h00



Pauză

14h00 – 15h45



Șosea tema 1: Organizarea și controlul înainte de start
(monitorizare si concluzii)

15h45 – 16h00



Pauză

16h00 – 17h00



Șosea tema 2: Managementul pe timpul cursei

Ziua 2 / 23.06.2015
9h00 – 10h30



Șosea tema 2: Managementul pe timpul cursei (caz practic de
rezolvat)

10h30 – 10h45



Pauză

10h45 – 12h30



Regulament general:
- Tema 3: licențe (eliberare și categorii)
- Tema 4: competiții (organizare administrativă, dosarul tehnic)

12h30 – 14h00



Pauză - pranz

14h00 – 15h30



Șosea tema 5:

15h30 – 15h45



Pauză

15h45 – 17h00



Șosea tema 5:

Managementul situațiilor particulare, sosire,
formalități după sosire
Cronometrare
Managementul situațiilor particulare, sosire,
formalități după sosire (monitorizare și concluzii)

Ziua 3 / 24.06.2105
9h00 – 10h30



Regulament general:
Tema 6: echipament (bicicleta, echipament, identificarea sportivilor)

10h30 – 10h45



Pauză

10h45 – 12h30



Șosea tema 7: - contratimp (individual și pe echipe)
- particularități ale curselor pe etape

12h30 – 14h00



Pauză - pranz

14h00 – 15h30



Control Anti-doping: reguli de desfășurare și organizare

15h30 – 15h45



Pauză

15h45 – 17h00



Recapitulare

Ziua 4 / 25.06.2015

Examen șosea
9 :00 – 12 :00



Proba scrisă: șosea (candidații vor fi prezenți la ora 08:45)

12 :00 – 14h00




Pauză

14:15 – .....

examen oral -15 minute/candidat

EXAMEN


Cuprinde trei părți:
 Prima parte scris din regulament general
 A doua parte scris specific șosea
 A treia parte oral specific șosea

Prima parte scris: aspecte administrative și tehnice
 Întrebari care vor verifica cunoștințele la:
 Regulament general
 Control anti-doping
Partea a doua scris specific șosea
 Întrebari care vor verifica cunoștințele privind aspectul sportiv al competiției:
 Atribuțiile privind pregătirea și atributiile pe care el/ea le va avea pentru
organizarea la diferite ședințe (cu organizatorul, manageri de echipe, juriul de
concurs…)
 Coordonarea și supravegherea competiției sportive


Cazuri practice pe disciplină: verificarea capacității de a rezolva situații complexe
pentru:
 Intervenția în situații de cursă
 Soluționarea unor incidente de cursă
 Metodologia de întocmire și verificare a clasamentelor

Partea a treia oral specific șosea
 Întrebările vor verifica:
 Cunoașterea regulamentului
 Modul de exprimare

Subiecte examen

intrebari timp

Puncte

Scris partea generala
- regulament general

2

- antidoping

2

30’

20

Scris Sosea
- Organizare concurs, aspecte tehnice

5

50
2h30

- caz practic

1 tema

Oral Sosea

4

Modulul Sosea
Pentru promovarea examenului candidatii trebue sa obtina minim 60 %
din puncte

30
15’
3h15’

30
total
100
60 min.

