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Comunicação nº 01/2012 
 

Departamento de Formação Juízes-Árbitros IPSC 
 

Participação no EHC 2013 
 
 
Como é do conhecimento geral, em 2013 vai-se realizar em Portugal, o Campeonato da Europa de IPSC. 
 
Temos consciência de que se trata de uma oportunidade única para todos os aficionados da modalidade em Portugal, 
nomeadamente, Atletas e Match Officials. 
 
No que diz respeito aos Match Officials, por forma a se proporcionar o maior número possível de participações de 
Portugueses, após consulta à IROA, podemos antecipar que haverá a possibilidade de se integrar cerca de 20 Match 
Officials Nacionais, na equipa de arbitragem deste evento, constituindo este número, uma prova de confiança que 
teremos de honrar com o nosso habitual empenho e dedicação. 
 
É nossa convicção que todos Range Officers gostariam de aproveitar esta oportunidade, mas, existe a limitação acima 
referida, pelo que se torna necessário definir critérios de seleção dos eleitos. 
 
Nesta fase, informam-se os interessados em participar no EHC 2013, como Range Officer, que terão que preencher os 
seguintes requisitos mínimos:  
 

1. Possuir seminário IROA Nível I atualizado com as regras 2012; 
2. Disponibilidade para participar nas ações de formação que oportunamente serão agendadas; 
3. Disponibilidade para arbitrar nas provas do calendário Nacional registadas na IPSC no ano de 2012 e 

2013;  
4. Disponibilidade para participar no EHC 2013, de 10 a 21 de Setembro de 2013. Este período engloba a 

participação na prova.  
 
Dando cumprimento aos pontos 1 e 2, a Área de Formação de Juízes Árbitros de IPSC vai apresentar um programa de 
ações de formação e reciclagem, das quais se destacam os Seminários de Nível I e II, já calendarizados para Setembro, 
em Lisboa. 
 
Para quem “vive” o nosso desporto sabe que participar num evento desta importância, é uma experiência única, e o 
modo como o sentimos, vai sair reforçado.  
 
Nada irá ser como dantes. 
 
“Ser Range Officer não é para todos 

Nem todos são para Range Officer” 
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Coordenador da área de formação da F.P.T. de Juízes-árbitros de IPSC 
 


