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 CONVOCATORIA  2022  DE  CURSO  DE  ÁRBITRO/A  AUTONÓMICO  DE 
 ESCALADA  DEPORTIVA  DA  FEDERACIÓN  GALEGA  DE  MONTAÑISMO 
 (HOMOLOGADO EEAM) 

 A  Federación  Galega  de  Montañismo  (FGM)  convoca,  coa  impar�ción  da  Escola  Galega  de  Alta  Montaña  (FGM),  un 
 curso  de  formación  e  �tulación  para  todos  os/as  federados/as  galegos  que  es�veran  interesados/as  na  labor  de 
 arbitraxe nas compe�cións de escalada depor�va. 
 Este  curso  contará  coa  homologación  da  Federación  Española  de  Deportes  de  Montaña  e  Escalada  (FEDME),  a  través  da 
 Escuela  Española  de  Alta  Montaña  (EEAM),  que  servirá  para  que  no  futuro  calquera  �tulado/a  neste  curso  poda  optar 
 ás �tulacións estatais correspondentes, xa que este curso é o primeiro chanzo, de nivel autonómico. 
 Dende  fai  anos,  a  FEDME  require  para  optar  á  �tulación  estatal  esta  �tulación  autonómica  (coa  homologación  da 
 EEAM), así como experiencia previa no eido do arbitraxe autonómico. 

 1.  Titulación  : "Árbitro/a Autonómico/a de Escalada  Depor�va da Federación Galega de Montañismo" 

 2.  Obxec�vo  do  curso  :  dotar  a  Galicia  dun  cadro  de  árbitros/as  coa  formación  técnica  e 
 �tulación  axeitada,  para  cubrir  as  necesidades  de  arbitraxes  nas  dis�ntas  probas  de 
 escalada en Galicia. 

 3.  Competencias  da  �tulación  :  aquelas  que  establece  no  Regulamento  Oficial da  FGM  no 
 eido  da  Escalada  Depor�va,  nas  súas  dis�ntas  modalidades  de  escalada  en  bloque, 
 dificultade e de velocidade. 

 4.  Quen  organiza  e  imparte  :  organiza  a  FGM  e  imparte  a  EGAM.  Coordina  Joel  Rodriguez 
 Carracedo, árbitro FEDME de escalada. 

 5.  Prazas  ofertadas  :  máximo  de  15  prazas  presenciais,  aínda  que  o  número  mínimo  de  alumnos/as  para  que  se  imparta 
 o curso é de 8. 

 6.  Prezo  :  O  costo  por  alumno/a  é  de  80  €  e  inclúe  dereitos  de  par�cipación  no  curso,  dereitos  de  avaliación  (1 
 convocatoria ordinaria), documentación, �tulo final para aprobados/as. Non inclúe aloxamentos nin manutención. 

 7.  Lugar e datas  : o curso organizarase o 5 e 6 de marzo de 2022 con enderezo na propia FGM en horario de 9.30 h 
 a  14.00h  e  de  16.00h  a  20.30  h  o  sábado  e  o  domingo  na  sede  do  club  Montañeiros  Celtas  en  Camelias  78  (aínda  que 
 en función da demanda a localización do curso poderá variar e se informará a todas as persoas inscritas por E-mail). 

 8.  Parte  on-line  :  como  parte  obrigatoria  previa  ao  inicio  do  primeiro  día  do  curso  presencial  de  árbitro/a  autonómico  de 
 escalada  depor�va  da  FGM,  todo  o  alumnado  ten  que  par�cipar  e  superar  o  curso  on-line  de  “Dopaje,  lo  que  debes 
 saber”  da  Agencia  Española  de  protección  de  la  Salud  en  el  Deporte  (AEPSAD)  que  podes  atopar  na  web  da  EEAM 
 h�p://fedme.edu.es  no  apartado  de  “Cursos  EEAM  en  abierto”,  e  achegar  o 
 cer�ficado de telo superado ao remate do primeiro día presencial. 

 8.  Con�dos  : 

 1.  Estrutura federa�va 
 1.1.  Obxec�vos:  dar  a  coñecer  ao  alumnado  a  estrutura  organiza�va  da  Federación,  as  funcións  de  cada  unha  das  áreas, 

 estamentos e departamentos. Estatutos, sistemas de elección de cargos, etc. 
 1.2.  Con�dos: organigrama federa�vo, Estatutos, Regulamentos internos, funcións. 

 2.  Regulamento de Compe�ción de Escalada Depor�va 
 2.1.  Obxec�vos:  dotar  ao  alumnado  do  máximo  nivel  de  coñecemento  de  cada  un  dos  puntos  do  regulamento,  as  súas 

 modalidades compe��vas e as súas posibles interpretacións, analizando e estudando casos prác�cos. 
 2.2.  Con�dos: modalidades // o espazo de prác�ca // o desenvolto das compe�cións // incidencias. 

 3.  Deseño, marcaxe e seguridade dos percorridos 
 3.1.  Obxec�vos: saber valorar se o i�nerario cumpre co regulamento. 
 3.2.  Con�dos: teórica e prác�ca. 

 4.  Clasificacións e elaboración de actas 
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 4.1.  Obxec�vos:  expoñer  aos  alumnado  os  dis�ntos  sistemas  de  toma  de  tempos  existentes,  elaboración  de  fichas  das  vías, 
 elaboración de actas, uso de programas informá�cos específicos, follas de reclamacións, etc,.… 
 4.2.  Con�dos:  inscricións,  toma  de  tempos,  fichas  de  percorridos,  actas,  uso  de  programas  informá�cos,  follas  e  procedemento 
 de reclamación. 

 5.  Procedemento an�doping 
 5.1.  Obxec�vos:  expoñer  ao  alumnado  os  dis�ntos  sistemas  de  control  de  doping  que  existen,  procedementos  a  empregar  en 
 cada caso, consecuencias do dopaxe nos depor�stas, sustancias dopantes e a súa procedencia, etc.… 
 5.2.  Con�dos:  casos  prác�cos  de  control  de  doping  //  procedementos  empregados  polos  médicos  do  Consejo  Superior  de 
 Deportes // actuación dun árbitro/a nunha compe�ción na que se realice un control. 

 6.  Entorno legal das compe�cións 
 6.1.  Obxec�vos:  dar  a  coñecer  ao  alumnado  as  responsabilidades  que  se  adquiren  como  árbitro/a,  que  regulamentación  deben 
 de cumprir os organizadores, as leis que amparan e rixen o deporte, etc. 
 6.2. Con�dos: lexislación depor�va en xeral // lexislación sobre Federacións. 

 7.  Organización de compe�cións 
 7.1.  Obxec�vos:  o  alumnado  debe  coñecer  como  é  a  organización  dunha  compe�ción  por  dentro,  a  súa  estrutura  básica,  as 
 diferentes áreas que a compoñen, como deben marcarse os obxec�vos, buscas de patrocinio, etc.… 
 7.2.  Con�dos:  organigrama  básico  da  organización  dunha  compe�ción  //  funcionamento  das  dis�ntas  áreas  da  organización  da 
 compe�ción. 

 8.  Protocolo de actuación ante un accidente 
 8.1.  Obxec�vos:  dotar  ao  alumnado  dos  coñecementos  básicos  nos  protocolos  de  actuación  en  caso  de  accidente  (saber  que 
 deben facer, como actuar, a quen avisar,...). 
 8.2.  Con�dos:  protocolos  de  actuación  //  �pos  de  accidentes  que  se  pueden  producir  durante  el  desarrollo  de  una  compe�ción 
 // información básica sobre primeros auxilios. 

 9.  Prác�cas �torizadas 
 9.1. Obxec�vos: afianzar os coñecementos adquiridos en situación real de compe�ción. 
 9.2.  Metodoloxía:  par�cipación  como  árbitro/a  en  prác�cas  nunha  compe�ción  oficial  baixo  a  supervisión  do  árbitro/a  �tular. 
 Esta  par�cipación  será  en  toda  a  compe�ción  (preparación,  arbitraxe  e  valoración/emisión  de  actas).  Os  alumnos  terán  un 
 máximo de 2 anos para realizar as prác�cas. 

 9.  Relación de profesorado, �tulación, e materias  que impar�rán 

 Nome do profesor/a  Curriculum  Materias  Horas 
 Alejandro López 

 Sánchez 
 Avogado especialista en deportes de 

 montaña 
 Entorno legal das compe�cións 

 1.5 
 O perfil da �tulación e competencias 

 Curso on-line de dopaxe “Dopaje, lo que debes saber” 
 AEPSAD  Control an� doping  4 

 Joel Rodríguez Carracedo 

 Graduado en Ciencias de la Ac�vidad �sica  y deporte, Técnico 
 depor�vo de Escalada ,árbitro FEDME de escalada 

 Organización de compe�cións 
 3 

 Cronometraxe, clasificacións e actas 
 Regulamento de bloque 

 5  Regulamento de velocidade 
 Regulamento de dificultade 
 Reclamacións e sistema de apelación 

 1.5 
 Regulamento disciplinario 
 Deseño das vías  2 
 Materiais 

 3  As zonas de escalada. Marcaxes 
 Seguridade dos percorridos 
 Mantemento da zona  1 
 O eido federa�vo autonómico 

 1 
 Estatutos, estrutura federa�va,... 

 Antonio Rodriguez 
 Pena 

 Enfermeiro. Técnico da EGAM  Primeiros Auxilios  1 

 Joel Rodríguez 
 Carracedo 

 Árbitro FEDME  Prác�cas �torizadas  - 
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 10.  Procedemento e criterios de avaliación  : o alumnado  terá que... 
 - Superar o curso on-line de “Dopaje, lo que debes saber” antes de rematar  a fase presencial. 
 - Par�cipar no 100% das sesións presenciais. 
 - Desenvolver e superar un exame �po test no que se respondan un mínimo dun 70% de preguntas correctamente. 
 -  Desenvolver  e  superar  un  exame  �po  test  tras  visualizar  un  audiovisual  de  supostos  prác�cos  que  plantexen  decisións 
 arbitrais, no que se respondan un mínimo dun 70% de preguntas correctamente. 
 - Facer unhas prác�cas de arbitraxe sa�sfactorias. 

 11.  Requisitos  de  acceso  :  estar  en  posesión  da  licenza  federa�va  FEDME  que  cubra  a  prác�ca  da  escalada  do  ano  en 
 curso // ter 16 anos // ter experiencia e coñecementos de escalada depor�va. 

 12.  Valorarase  para  priorizar  o  acceso  :  experiencia  como  compe�dor/a  e  par�cipación  en  compe�cións  //  experiencia 
 como  árbitro/a  colaborador  en  compe�cións  diversas  //  o  grado  de  dificultade  de  cada  alumno/a  en  escalada  adquirido 
 a  vista,  ensaiada  e  en  bloque  //  ser  técnico  da  E.G.A.M.  ou  monitor/a  de  escalada  en  rocódromo  galegos  //  an�güidade 
 na licenza federa�va. O formulario de inscrición inclúe un campo para poder anexar un currículo resumido. 

 13.  Forma  de  inscrición  :  As  persoas  interesadas  terán  que  cubrir  o  modelo  de  solicitude  no  formulario  telemá�co  en 
 h�ps://fedgalmon.gal  e  as  prazas  cubriranse  por  estrita  orde  de  inscrición  ata  2  xoves  antes  do  inicio  do  curso.  E 
 necesario  o  envio  un  arquivo  (PDF  ou  imaxe)  de  xus�ficante  de  pago  da  cota  correspondente  no  IBAN  ES20  2080  5104 
 86 3040016923 (da FGM) indicando claramente Curso de Árbitros Escalada e o nome do alumno/a. 

 14.  Máis  información  :  na  Federación  Galega  de  Montañismo,  no  tel.  986  208  758  ou  na  rúa  Fotógrafo  Luís  Ksado,  17  (of. 
 10) en Vigo, ou nas direccións secretaria@fedgalmon.gal ou egam@fedgalmon.gal. 
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