ACÃO de FORMAÇÃO
Jornadas Técnicas de Sabre

12 e 13 de setembro das 9h00 às 12h00 das 14h às 17h00

Formador: Mestre József Navarrete

CANCELADA
12 Horas presenciais - Instituto Pupilos do Exército - Lisboa

Destinatários:

Treinadores de Esgrima; Grau I/II e III
Outros agentes desportivos

Outras Informações;
Inscrição: 20,00 € Agentes desportivos federados na FPE até 30 de junho 2020 e 40,00 € outros
agentes não filiados
Código da ação: 56324721
Componentes de formação: Específica
Formação Contínua de Treinadores
Nº de Unidades de Crédito atribuídas: 2.4
Número mínimo de inscrições: 6
Número máximo de formandos – 20
Caso o número de candidatos exceda o máximo previsto serão tidas em conta as seguintes
prioridades:
1. Treinadores de Esgrima com TPTD – Grau II e III – que têm atletas a participar em
provas de sabre do quadro competitivo FPE (época 2018/19 e/ou 2019/20)
2. Treinadores de Esgrima com TPTD – Grau I – que têm atletas a participar em provas
de sabre do quadro competitivo FPE (época 2018/19 e/ou 2019/20)
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3. Treinadores de Esgrima com TPTD de Grau I, II ou III independentemente da Arma que
leccionam
4. Treinadores Estagiários a concluir os Cursos de Treinador de Esgrima
5. Outros agentes desportivos
Nota: Aplicadas as referidas prioridades, caso existam ainda candidatos em situação de
igualdade, será a data e hora de entrada da inscrição a ser tomada como referência para
inclusão/exclusão
Inscrições até ao dia 07 de setembro de 2020 - (Indispensável ficha de inscrição em anexo)

Programa

CANCELADA

Exercícios técnicos em situações de trabalho de grupo.

Exercícios técnicos e táticos em contexto de lição individual.
Desenvolvimento de um Sabrista da formação ao altorendimento.
Equipamento necessário

A ação de formação é essencialmente prática, pelo que os
formandos devem levar equipamento de Mestre – Plastron, luva e
máscara – e Sabre.
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