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Curs d’àrbitre de curses per muntanya 
 

Objectiu 
Formar àrbitres de curses per muntanya per a augmentar el nombre de què 
disposem actualment.   
 
Competències  
Els alumnes que superin el curs obtindran el títol d’àrbitre de curses per muntanya 
autonòmic. Aquest títol els permetrà arbitrar curses incloses en calendaris oficials de 
les diferents federacions autonòmiques. En ser homologat per la EEAM, el títol podrà 
esdevenir d’àmbit nacional si l’alumne decideix fer el curs d’habilitació FEDME. 
 
Dates i lloc de realització 
 

Contingut Data Lloc 
Teòric 5 i 6 d’octubre 2018 Xalet UEC de La Molina 

Pràctica en cursa 27 i 28 d’octubre 2018 Solsona (cursa Passos de Gegant) 
 
Places 
Aquest curs es convoca amb un mínim de 10 places i un màxim de 30. 
 
Requisits previs dels alumnes 

• Edat mínima: 18 anys. 
• Disposar de la llicència tipus C habilitada FEDME. 
• Bon estat físic (es realitzarà una prova física durant el curs) 
• Es valorarà l’experiència com a corredor o organitzador de curses per muntanya. 

 
Avaluació 
Al final de la formació s’haurà de superar una avaluació teoricopràctica i una prova 
física i tècnica durant la pràctica en la cursa. 
 
Director del curs 
Martí Riera, coordinador dels àrbitres de curses per muntanya de la FEEC 
 
Continguts 

1. Àmbit federatiu estatal, territorial i autonòmic 
2. Entorn legal en les competicions 
3. Reglament de competició  
4. Protocol de protecció del medi ambient 
5. Classificacions informàtiques per a les competicions 
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6. Procediment antidòping 
7. Protocol d’actuació en cas d’accident 
8. Comunicacions durant la competició 
9. Organització de competicions 
10. Disseny, marcatge i seguretat del recorregut 
11. Pràctiques en cursa 

Total: 20 hores lectives + 1 pràctica en competició oficial 

 
Inscripció i termini 
La inscripció i el pagament s’ha de realitzar abans de l’1 d’octubre de 2018 a través 
de la plataforma d’inscripcions de la FEEC i enviar la fotocòpia del carnet federatiu C 
habilitat FEDME al correu administraciotecnica@feec.cat 
 
Titulació 
La FEEC estendrà el títol d’“Àrbitre de curses per muntanya”, el qual serà homologat 
FEDME 
 
Preu 
El preu del curs és de 120 euros 
 
Inclou: 

• Professorat 
• Documentació 
• Pràctiques durant la competició 

No inclou: 
• Allotjament, manutenció i desplaçaments 
• Material personal 

 
 
Contacte i informació 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
Àrea Tècnica Esportiva 
Rambla, 41 pral. Barcelona - 08002  
Tel: 934 120 777  
administraciotecnica@feec.cat 
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