
 

Reciclagem de Início de Época 2019 / 2020 

ÁRBITROS E DELEGADOS TÉCNICOS ARRANCAM PARA A NOVA ÉPOCA 

Primeira ação de reciclagem e avaliação juntou árbitros das diversas categorias, nacionais do quadro “A” e 
“B” e candidatos ao quadro nacional, para além dos delegados técnicos, numa outra data 
 
O LUSO foi o palco escolhido para o arranque oficial para os árbitros (07 e 08 de setembro), nas duas 
principais categorias. A ação de reciclagem e avaliação teve início no dia 07 de setembro (sábado), em que 
na primeira fase foi feito um exame teórico de avaliação às regras de jogo, seguido numa segunda fase, 
com debates de situações necessárias de esclarecimentos e que tenham marcado a época anterior. No 
segundo dia, domingo, pela manhã foram realizadas as provas de avaliação classificativa, com provas físicas 
(rapidez, agilidade, Yo-Yo e medições corporais (peso, altura e cintura)). 
 
No dia 14 de setembro (sábado), também no LUSO, os delegados técnicos tiveram uma avaliação técnica 
teórica, com exame classificativo e visualização de vídeos, com elaboração de relatório técnico e debate 
para melhores avaliações dos diversos árbitros do quadro nacional. 
 
O objetivo do Conselho de Arbitragem da FPP em juntar o maior número possível de elementos, de forma 
a que todos pudessem ouvir as mesmas indicações da parte da equipa de dirigentes, para garantir cada vez 
maior uniformidade de critérios. A opinião geral é favorável a esta forma, já que possibilita igualmente de 
se conhecerem melhor e de partilharem experiências e ideias. 
 
Para além das provas físicas e teóricas, os árbitros e os delegados técnicos receberam informações quanto 
à questão da dinâmica a criar na época de 2019 / 2020, para visualizações dos vídeos de jogos da I divisão 
e posteriores comparações com os relatórios técnicos, para uma maior e melhor aproximação das 
classificações e métodos. 
 
No sábado, dia 07 de setembro, no início dos trabalhos de auditório, foram homenageados os árbitros que 
ficaram em primeiro lugar dos respetivos quadros (“A” e “B”), com entrega de Diploma e Placa, sendo que 
depois foi feito por parte do CD-FPP (Conselho de Disciplina), algumas referências a ter em conta na 
elaboração dos relatórios confidenciais. 
 
Gradualmente o Conselho de Arbitragem, vai enaltecendo a “resistência, persistência e paciência” dos 
árbitros aos jogos, face a ruídos externos, lembrando as “inúmeras críticas injustas” de que são vítimas. A 
FPP vai continuar a apostar no setor da arbitragem, olhando para os gastos como um investimento e não 
um custo. 
 
Exame de avaliação dos Delegados Técnicos (14 de setembro de 2019) 

 
 


