
 

 

 

 

COMUNICADO DA DIREÇÃO 

COMUNICADO Nº: 059   |   ÉPOCA: 2022/2023   |   DATA: 13/10/2022 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

CURSO DE CLASSIFICADORES DE BCR 2022_2023 

A FPB vai realizar um novo Curso de Classificadores de Basquetebol em Cadeira de Rodas, 

com início a 21 de outubro de 2022. Este Curso insere-se no programa de desenvolvimento da 

modalidade num sector tão importante como o da Classificação funcional dos jogadores.  

O atual número de classificadores é reduzido e tendo em conta o acréscimo de novos jogadores 

na modalidade é necessário formar novos classificadores para que se torne mais célere a devida 

atribuição de classe. 

O Curso de Classificadores Nacionais de BCR está dividido em três fases: 

• Fase 1 – Formação Teórica e pratica com a duração de 22 horas; 

• Fase 2 – Estágio no decorrer na época desportiva;  

• Fase 3 – Formação teórico- prática após estágio com a duração de 8 horas e exame final 

de aptidão; 

A seguir, mais informações sobre o Curso a realizar: 

1 ª Fase | 1ª Sessão  

Dia 21/10/2022 – 20h30 – 23h00 – online / plataforma zoom 

Apresentação 

Normas e Regulamentos 

Dias 22 de outubro, 12 e 19 de novembro – Sessões teóricas e práticas, em jogo. (Em anexo o 

programa da 1ª Fase do Curso). 

 

 

 



 

 

 

2ª Fase 

Decorre durante a época 2022-2023, num período de estágio em que os formandos que ficaram 

aptos na primeira fase irão fazer avaliações de classificação funcional a alguns atletas em prova, 

mas que tem somente intuito de perceber a interação com o sistema funcional e serão 

acompanhados nessa avaliação por classificadores nacionais no ativo. 

Esta avaliação será efetuada num mínimo de 4 jogos e máximo de 6 jogos interpolados; 

3ª Fase 

Após a finalização da 2ª Fase será marcada uma nova sessão de Formação teórica e prática com 

o mínimo de 8 horas. 

No final deste Curso será realizado um exame de avaliação final ficando os formandos aptos com 

o Estatuto de Classificadores de BCR da FPB. 

INSCRIÇÕES 

A Inscrição para a 1ª Fase decorre desde a data de divulgação do Curso até ao dia 20 de outubro. 

As inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.office.com/r/tweNu6exeY 

A Taxa de Inscrição para a 1ª Fase é no valor de 35,00€ para o NIB da FPB (NIB no formulário 

de inscrição).  

A 1ª Fase do Curso tem acreditação do IPDJ e é valorizada para a Formação Contínua de 

Treinadores. 

Descritivo da Ação de Formação:      

Designação: Curso de Classificadores de BCR 2022  

Data de início: 21/10/2022 

Local: Pavilhão Municipal de Lousada e Pavilhão de Grijó 

N.º de Unidades de Crédito atribuídas: 4.4 

Código da Ação: 55532863 

 

LISBOA, 13 DE OUTUBRO DE 2022 

A DIREÇÃO 

  



 

 

 

 

PROGRAMA DA 1ª FASE DO CURSO 

 

1 ª Fase | 1ª Sessão  

Programa 

Dia 21/10/2022 – 20h30 – 23h00 – online / plataforma zoom 

 

Apresentação 

 

Normas e Regulamentos 

1 ª Fase | 2ª Sessão 

Dia 22/10/2022- Sábado 

Local – Pavilhão Polidesportivo de Lousada 

Horário: 9h00 – 13h00 – Sessão Teórica em sala 

Horário: 14h30 – 18h30 – Sessão Prática em Jogo BCR -Pavilhão Municipal Lousada 

1 ª Fase | 3ª Sessão 

Dia 12/11/2022- Sábado 

Local – Pavilhão Municipal Maceira-Marinha Grande 

Horário 09h00 – 13h00 – Sessão teórica em Sala 

Horário – 14h30 às 18h30 – Sessão Pratica em Jogo de BCR – Pavilhão Maceira 

1 ª Fase | 4ª sessão  

Dia 19/11/2022 – Sábado 

Local – Pavilhão de Ferreiros Braga 

Horário – 15h00 – 18h30 – Avaliação final da 1ª fase 

FIM da 1ª Fase 

 

 


