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1. Introdução e Enquadramento 

Serve este documento como um instrumento de apoio na formação de juízes e cronometristas 

em patinagem de velocidade. Este documento surge com a necessidade de os formadores e 

formandos terem um meio que lhes forneça uma orientação no plano de formação de futuros 

juízes. 

Tendo em conta a complexidade da arbitragem nesta modalidade, é importante uma 

estruturação clara e objetiva dos conteúdos e do processo de avaliação. Pretende-se 

simplificar o processo na aquisição das competências propostas. 

Só com um regulamento e uma boa aplicação do mesmo, é possível existir uma patinagem de 

velocidade organizada e promotora dos valores do desporto. Cabe aos juízes a exequibilidade 

deste pressuposto. 

Como apoio ao formando, este documento apresenta uma breve caraterização da modalidade 

e de cada uma das provas, bem como, uma definição de tarefas em cada uma das funções dos 

juízes e em todas as provas. 

Cada ponto de análise tem uma ficha de avaliação, que pode também servir de estudo e/ou de 

autoavaliação do formando. 

Como apoio ao formador, está anexado um resumo de apresentação que segue a lógica 

exposta ao longo deste documento. 

Para casos omissos, servem o regulamento da patinagem de velocidade da Federação de 

Patinagem de Portugal (F.P.P.). 

2. Objetivos e Competências 

2.1. Objetivos 

São objetivos a atingir pelos formandos, os seguintes: 

- Conhecer a modalidade em todas as vertentes (indoor, pista e estrada) e as respetivas 

provas; 

- Saber interpretar o regulamento da patinagem de velocidade; 

- Criar documentos de registo para cada uma das provas e para todas as funções; 

- Saber interpretar os comportamentos dos patinadores em todas as funções; 

- Aplicar as regras na preparação, no decorrer e após as provas; 

- Criar documentos de instrução (para técnicos e delegados) de cada uma das provas (juiz / 

árbitro). 
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2.2. Competências 

São competências a desenvolver na formação dos juízes, as seguintes: 

Como juiz, 

- Capacidade de análise do(s) comportamento(s) dos patinadores e diferenciá-los quanto a 

possível(eis) infrações; 

- Distinguir infrações graves e que levam à desclassificação, de infrações menos graves onde 

são atribuídas as advertências ou alteração à ordem de chegada; 

- Capacidade de preparação das provas para todas as funções; 

- Estar permanentemente atualizado com o regulamento da modalidade. 

Como cronometrista, 

- Assegurar a correta cronometração das provas; 

- Preparar e instalar com antecedência o material a utilizar como por exemplo, vídeofinish; 

- Manutenção de todo o material a utilizar tal como, cronómetros, vídeofinish; 

- Conhecer o regulamento de todas as provas e aplicar a cronometragem de acordo com o 

mesmo. 

Como Juiz / árbitro,  

- Distribuir os juízes pelas várias funções de forma a garantir o suporte e a cobertura das 

provas da forma mais eficiente e eficaz possível; 

- Garantir a dinâmica entre os juízes e a respetiva comunicação entre eles; 

- Preparar convenientemente e atempadamente todas as provas informando os colegas 

juízes para que cada um deles se possa preparar para as mesmas; 

- Informar atempadamente os delegados das equipas participantes, as informações mais 

relevantes e que regulam as respetivas provas; 

3. Caraterização da Patinagem de Velocidade 

Uma caraterização completa teria um envolvimento de uma grandeza e aprofundamento que 

neste documento de apoio não se enquadraria. Sendo assim, foi elaborada uma caraterização 

/ resumo de cada uma das vertentes (pista, estrada e pavilhão), bem como dos percursos de 

destreza, alternativos e provas de patinagem de velocidade. 
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3.1. Pista, Estrada e Pavilhão 

3.1.1. Pista 

No regulamento está expresso que as pistas podem ter um perímetro entre 150 e 400 metros 

e largura mínima de 5 metros, onde as mais atuais são caraterizadas por terem 200 metros. As 

pistas podem ser planas ou ter as curvas em releve sendo estas últimas as mais utilizadas. As 

suas retas devem ter o mesmo cumprimento sendo a pista simétrica. 

3.1.2. Estrada 

Os circuitos de estrada podem ser abertos ou fechados. No regulamento está expresso que os 

circuitos fechados podem ter um perímetro entre 400 e 600 metros onde o perímetro mais 

atual é de 400 metros. A largura mínima é de 6 metros. O circuito de estrada pode ser 

qualquer local com piso alcatroado e liso, não pode conter buracos ou obstáculos. As suas 

retas não podem ter o mesmo cumprimento sendo assimétricas. 

3.1.3. Pavilhão 

As provas em pavilhões são designadas de indoor. Os pavilhões devem ter condições onde seja 

possível criar um perímetro de 80 metros com retas do mesmo cumprimento e sendo 

simétricas. O piso deve ser liso e sem atrito. Não devem existir obstáculos que possam colocar 

em causa a segurança dos patinadores. 

3.2. Percursos de Destreza 

Existem vários percursos de destreza onde é vencedor o(a) patinador(a) que realizar um 

determinado percurso no menor tempo. No tempo total, são considerados o tempo de 

realização e eventuais penalizações. 

A classificação nestes percursos é efetuada por ordem crescente de tempo. 

Os percursos podem ser realizados em pavilhão, pista (interior) e estrada caso exista espaço 

para a sua implementação. 

As regras de aplicação deste tipo de percursos estão descritas no regulamento de percursos de 

destreza da FPP. 

3.3. Percursos Alternativos 

Existem vários percursos alternativos onde é vencedor o(a) patinador(a) que cortar a meta em 

primeiro lugar. 

Neste tipo de provas são efetuadas séries que seguem as mesmas regras das provas de sprint. 

Os percursos podem ser realizados em pavilhão, pista (interior) e estrada caso exista espaço 

para a sua implementação. 
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3.4. Provas 

As provas de patinagem de velocidade são efetuadas no sentido contrário aos ponteiros dos 

relógio, podendo existir algumas provas em sentido contrário ao de prova, portanto, no 

sentido dos ponteiros do relógio por uma questão pedagógica e/ou de formação desportiva. 

Existe um conjunto de provas / distâncias que podem ser atribuídas ou escolhidas de acordo 

com o escalão, bem como serem adaptadas a pavilhão mantendo o seu cariz natural. 

Em cada prova há uma referência quanto às várias vertentes desta modalidade (indoor, pista e 

estrada). As adaptações para indoor referidas em cada prova, são colocadas numa perspetiva 

de formação dos patinadores mais jovens. 

As distâncias referidas neste documento como exemplos, referem-se apenas ao escalão de 

seniores. Para os escalões inferiores existem outras distâncias que podem ser consultadas no 

regulamento de patinagem de velocidade da F.P.P. 

3.4.1. Contrarrelógio 

As provas de contrarrelógio podem ser efetuadas por um patinador de cada vez ou por equipa, 

sendo os patinadores ou equipa classificados por ordem crescente. No primeiro caso e, 

existindo mais de 12 patinadores em competição, há lugar a eliminatória.  

Após a sua chamada, o patinador dirige-se para a linha de partida e inicia a sua prova assim 

que o entender no limite máximo de 10 segundos. A cronometragem é efetuada no momento 

que o primeiro patim passa a linha de partida e termina no momento em que o primeiro patim 

passa a linha da meta. 

No caso do contrarrelógio por equipas os patinadores colocam-se na linha de partida de forma 

a partir em simultâneo. É dado um sinal sonoro. O tempo a cronometrar será do 2º patinador a 

cortar a meta. 

Na cronometragem manual, cada prova de escalão / sexo deve ter o mesmo cronometrista. 

As provas mais comuns são, em pista, 300 metros contrarrelógio e em estrada, 200 metros 

contrarrelógio. Pode existir uma adaptação desta prova para indoor que será efetuada por 

número de voltas. 

Cada patinador termina a sua prova no momento que passa a linha de meta com um dos 

patins em contato com o solo. 

3.4.2. Sprint 

As provas de sprint são efetuadas por séries de patinadores com apuramentos até se chegar à 

final. Cada série pode ser composta por até 5 (em pista) e até 6 (em estrada) patinadores em 

que são apurados por série conforme decisão do juiz / árbitro e de acordo com o regulamento. 

O juiz / árbitro pode ainda decidir quanto à composição das séries. 

Na cronometragem manual, cada prova de escalão / sexo deve ter o mesmo cronometrista. 
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A classificação final desta prova é efetuada pela ordem de chegada de todos os patinadores na 

final. São de seguida classificados os patinadores com os melhores tempos efetuados nas 

séries de apuramento e de acordo com o regulamento, ou seja, todos os participantes nas 

meias-finais (excluídos da final) com os tempos efetuados nas mesmas e depois todos os 

participantes nos quartos-de-final (excluídos das meias-finais) com os tempos efetuados nas 

mesmas e assim sucessivamente até todos os participantes serem incluídos na classificação 

final. 

Esta prova mais comum é de 500 metros e é realizada em pista e em estrada. Pode ser 

adaptada a indoor onde será efetuada por número de voltas. 

Os patinadores terminam a prova no momento em que passam a linha de meta com um dos 

patins em contato com o solo. 

3.4.3. Linha 

As provas em linha são efetuadas por todos os patinadores em simultâneo e é vencedor o 

primeiro patinador a cortar a linha de meta. Caso exista excesso de patinadores em prova são 

realizadas eliminatórias até se chegar à final de acordo com o regulamento. 

A classificação final desta prova é efetuada por ordem de chegada à linha de meta. Em caso de 

eliminatórias, são classificados, após a classificação da final, os patinadores com os melhores 

tempos das eliminatórias (primeiro os patinadores das meias-finais excluídos da final, depois 

os patinadores das eliminatórias excluídos das mais-finais) e de acordo com o regulamento, 

neste caso, a seguir aos patinadores que participaram na final, seguem os patinadores das 

meias-finais (ordenados por tempo efetuado), depois os patinadores das eliminatórias 

(ordenados por tempo efetuado). 

Caso não exista cronometragem, os patinadores que não participaram na final são classificados 

em ex-áqueo imediatamente a seguir ao último classificado da final. 

A prova mais comum é de 1000 metros e é realizada somente em pista. Pode ser adaptada a 

indoor onde será efetuada por número de voltas. 

Os patinadores terminam a prova no momento em que passam a linha de meta com um dos 

patins. 

3.4.4. Pontos 

As provas por pontos são caraterizadas por determinar o vencedor através da obtenção de 

pontos, ou seja, ganha o patinador que somar mais pontos no decorrer da prova. Participam 

todos os patinadores em simultâneo mas, caso exista excesso, podem ser efetuadas 

eliminatórias. Cabe ao juiz / árbitro estabelecer quantas eliminatórias são realizadas. 

Nestas provas, os patinadores conquistam pontos ao passar a linha da meta em primeiro (dois 

pontos) ou em segundo (um ponto) nas voltas devidamente destinadas para esse efeito. Na 

última volta, são contabilizados três pontos para o primeiro, dois pontos para o segundo e um 

ponto para o terceiro a cortar a linha da meta. 
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Para cada volta a pontuar, é dado um sinal sonoro à passagem pela meta na volta anterior, 

salvo em pontuação em voltas sucessivas. 

Em caso de dobragem, os pontos amealhados são anulados mas, se o patinador dobrado não 

for eliminado poderá reaver os pontos se anular a dobragem. 

Em caso de eliminação ou abandono da prova, os pontos eventualmente ganhos são retirados. 

A classificação final desta prova é efetuada por ordem decrescente de pontos obtidos. Em caso 

de igualdade pontual, a ordem de chegada à meta na última volta define a classificação. Os 

patinadores não pontuados seguem na classificação a seguir aos patinadores que pontuaram, 

por ordem de chegada à meta. Em caso de eliminação, o último patinador eliminado segue na 

classificação logo a seguir ao último patinador pontuado ou que cortou a linha de meta na 

última volta, e assim sucessivamente. 

A prova mais comum é de 10000 metros e é efetuada em pista e em estrada. Pode ser 

adaptada a indoor onde será efetuada por número de voltas. 

Os patinadores terminam a prova no momento em que passam a linha de meta com um dos 

patins em contato com o solo. Nas voltas em que pontuam, é contado o primeiro patim em 

contato com o solo a cortar a linha de meta. 

3.4.5. A Eliminar 

Nas provas a eliminar, é vencedor o patinador que passar a linha da meta em primeiro lugar. É 

a eliminar porque durante a prova e nas voltas devidamente assinaladas é eliminado o último 

patinador a passar a linha da meta. Para cada volta a eliminar, é dado um sinal sonoro à 

passagem pela meta na volta anterior.  

As voltas em que há eliminação são definidas pelo juiz / árbitro. O número de patinadores a 

eliminar é estabelecido pelo juiz / árbitro tendo em conta o regulamento 

A classificação final desta prova é efetuada de acordo com a ordem de chegada à meta e de 

acordo com a ordem de eliminação dos patinadores. O último patinador a ser eliminado, é o 

que segue imediatamente a seguir à ordem de chegada dos patinadores que realizaram a 

última volta (designada por sprint final). O penúltimo patinador eliminado segue a seguir a 

este e assim sucessivamente até todos os patinadores participantes estarem classificados. 

Esta prova é de 10000 metros no sexo feminino e 15000 metros no sexo masculino em pista e 

de 15000 metros no sexo feminino e de 20000 metros no sexo masculino em estrada. Esta 

prova pode ser adaptada a indoor onde será efetuada por número de voltas. 

Os patinadores terminam a prova no momento em que passam a linha de meta com um dos 

patins em contato com solo. Nas voltas a eliminar, é contado o último patim a cortar a linha de 

meta. 



 

Formação de Juízes – Documento de Apoio 2013 

11 

3.4.6. Pontos a Eliminar 

Estas provas são efetuadas em pista ou estrada (circuito fechado) e junta as regras da prova de 

pontos e as regras da prova a eliminar. 

3.4.7. Estafetas à Americana 

As equipas de Estafetas são constituídas por dois ou três patinadores do mesmo escalão 

etário, sendo que cada elemento percorre pelo menos uma volta ao percurso com passagem 

para um colega numa zona delimitada através de toque ou empurrão. Esta zona é delimitada 

por decisão do juiz / árbitro. O último patinador da equipa na última volta, depois de receber a 

passagem do seu colega, deverá completar a sua volta e, ao passar pela meta, fará com que a 

sua equipa termine a prova.  

De acordo com as várias distâncias, cada patinador poderá realizar mais do que uma volta. 

Prova em que a linha de partida é comum a todos e onde é determinada a equipa vencedora 

pelo primeiro patinador a corta a linha da meta. Poderão existir eliminatórias caso o número 

de equipas não permita que a prova decorra com segurança. 

A classificação final desta prova é efetuada de acordo com a ordem de chegada à meta e, se 

for o caso, o tempo obtido por cada uma das equipas que foram eliminadas nas eventuais 

séries de apuramento. 

Esta prova é de 3000 metros em pista e de 5000 metros em estrada. Pode ser adaptada em 

indoor onde será efetuada por número de voltas. 

Os patinadores terminam a prova no momento em que passam a linha de meta com um dos 

patins em contato com o solo. 

3.4.8. Provas de Fundo 

As provas de fundo situam-se entre os 20 Km e 42,195 km (maratona). As provas de grande 

fundo situam-se entre a maratona e os 100 km. 

Neste tipo de provas podem participar todos os patinadores com idade igual ou superior a 14 

anos. É vencedor o primeiro patinador a passar a linha de meta. Pode ser realizada em 

percurso aberto ou fechado. Os circuitos fechados para estas provas devem ter no mínimo 

1500 metros de perímetro. 

A classificação final desta prova é efetuada de acordo com a ordem de chegada à meta. 

Os patinadores terminam a prova no momento em que passam a linha de meta com um dos 

patins em contato com o solo. 
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3.4.9. Perseguição 

Esta prova pode ser efetuada com dois patinadores opositores ou duas equipas opositoras que 

têm linhas de partida e de meta exclusivas e situadas em cada uma das duas retas. Os 

patinadores embora situados em retas opostas, partem em simultâneo. 

Prova a efetuar apenas em pista ou pavilhão (desde que a pista seja simétrica) onde a 

classificação final e restantes regras estão descritas no regulamento. 

3.5. Técnicos e Delegados 

Cada clube participante deve ter um delegado devidamente identificado e um treinador 

identificado e devidamente qualificado para o efeito. A verificação e fiscalização devem estar a 

cargo da entidade reguladora. No caso de as provas serem federativas, é à F.P.P. que é 

imputada a responsabilidade de verificar a documentação e sua veracidade, no caso de serem 

associativas, é a respetiva associação de patinagem que tem essa responsabilidade, pese 

embora, em último caso seja a F.P.P. a responsável. 

Deve o delegado de cada equipa estar devidamente identificado como tal, pois só o delegado 

pode comunicar com o juiz árbitro. 

Essa comunicação só pode ser efetuada única e exclusivamente com o juiz / árbitro. Caso o 

delegado se dirija a um juiz este deve encaminhá-lo ao juiz / árbitro.  

4. Questões de Estudo 

a) Quais são as principais competências do juiz? Explica duas delas. 

b) “Informar atempadamente os treinadores e delegados das equipas participantes, as 

informações mais relevantes e que regulam as respetivas provas” é uma das 

competências do juiz / árbitro. Explica esta competência tendo em conta a prova de 

500 metros sprint. 

c) Como é elaborada a classificação final da prova de pontos? 

d) Qual o patim considerado na eventual eliminação de um patinador, em provas a 

eliminar? 

e) Como se carateriza a prova de estafetas? 

5. Juízes e Cronometristas 

5.1. Juízes 

Os juízes devem estar devidamente qualificados para exercerem a sua atividade em provas 

oficiais e particulares que estejam sob apoio direto de entidades oficiais. Para provas 

federativas e associativas, devem os juízes fazer parte do quadro nacional de juízes.  
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Para as competições, os juízes são convocados previamente pela entidade organizadora. No 

caso de provas federativas, os juízes são convocados pela F.P.P. através do coordenador dos 

juízes e cronometristas de patinagem de velocidade. 

Devem os juízes usar no desempenho das suas funções roupa branca ou cinzenta de acordo 

com o regulamento e utilizar a respetiva identificação. 

São designados juízes suficientes para que todas as funções estejam asseguradas: 

- Juízes de secretaria, onde é feito o controlo geral da competição. Estes juízes são colocados 

numa sala ou espaço designado para o efeito. 

Competências: 

a) Utilizar as novas tecnologias como forma de tornar mais eficaz a sua intervenção; 

b) Conhecer e aplicar o regulamento. 

Principais tarefas: 

a) Criar uma base de dados com todos os patinadores devidamente identificados por 

meio de atribuição de um número a cada; 

b) Construir Classificações Finais de cada prova; 

c) Elaborar e afixar os resultados de cada série; 

d) Documentar e transmitir as decisões do juiz / árbitro quanto à constituição de séries, 

voltas em que há pontuações e/ou eliminações; 

e) Verificar patinadores inscritos nas provas; 

- Juiz de Partida, este juiz está no interior do percurso e organiza / assegura o início de todas 

as provas. As linhas de partida podem estar assinaladas em diferentes locais tendo em conta a 

distância a percorrer em cada prova. 

 

 

 

Juiz de Partida 
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Competências: 

a) Conhecer e aplicar o regulamento; 

b) Utilizar as novas tecnologias de forma eficaz e que dê resposta a eventuais 

dificuldades; 

 

Tarefas: 

a) Registar todos os patinadores na partida; 

b) Aplicar as regras de forma a identificar e assinalar eventuais falsas partidas; 

c) Dar as partidas de forma clara para que não existam dúvidas nos patinadores; 

d) Aplicar o regulamento quanto a eventuais quedas logo a seguir à partida. 

- Juízes de Chegada, são colocados no interior do percurso e observam os patinadores na linha 

da meta. Fazem o controlo da prova relativamente à ordem de chegada na meta, na 

pontuação, na eliminação e nos patinadores que eventualmente estão dobrados ou em vias de 

o ser.  

 

Competências: 

a) Conhecer o regulamento; 

b) Utilizar métodos de registo eficazes e que sejam claros na definição da classificação 

final. 

Tarefas: 

a) Aplicar as regras quanto a eventuais faltas e informar o juiz / árbitro de imediato; 

b) Observar os patinadores quando percorrem toda a reta ou o campo de visão possível; 

c) Registar a ordem de chegada à meta;  

d) Registar patinadores que tenham sido dobrados; 

e) Registar a ordem dos patinadores que não pertençam ao mesmo pelotão ou estejam 

sós; 

Juiz de Chegada 
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f) Registar as pontuações dos patinadores em todas as voltas a esse efeito destinadas; 

g) Registar todas as eliminações em todas as voltas a esse efeito destinadas; 

h) Efetuar todos os registos para que seja percetível a ordem das eliminações, dobragens, 

etc. 

- Juízes de Curva, normalmente são colocados no interior de cada uma das duas curvas. Por 

vezes, poderão também estar juízes no exterior da curva e em plano elevado para um melhor 

campo de visão. Estes juízes observam os patinadores quando percorrem toda a curva. 

 

Competências: 

a) Conhecer o regulamento; 

b) Utilizar métodos de registo eficazes e que sejam claros na definição da classificação 

final. 

Tarefas: 

a) Aplicar as regras quanto a eventuais faltas e informar o juiz / árbitro de imediato; 

b) Observar os patinadores quando percorrem toda a curva; 

c) Registar patinadores que tenham sido dobrados; 

d) Registar a ordem dos patinadores que não pertençam ao mesmo pelotão ou estejam 

sós. 

- Juízes de Percurso, são colocados no interior ou exterior do percurso e observam os 

patinadores em toda a reta. 

Juiz de Curva 
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Competências: 

c) Conhecer o regulamento; 

d) Utilizar métodos de registo eficazes e que sejam claros na definição da classificação 

final. 

 

Tarefas: 

a) Aplicar as regras quanto a eventuais faltas e informar o juiz / árbitro de imediato; 

b) Observar os patinadores quando percorrem toda a reta ou o campo de visão possível; 

c) Registar patinadores que tenham sido dobrados; 

d) Registar a ordem dos patinadores que não pertençam ao mesmo pelotão ou estejam 

sós. 

- Juiz de Conta – Voltas, é colocado no interior do percurso junto à linha de meta. Tem como 

apoio material específico de contagem de voltas. Efetua o controlo das provas através do 

número de voltas a efetuar. É ele o responsável pela sinalética, normalmente através de um 

sinal sonoro (normalmente, sino). 

 

Competências: 

Juiz de Percurso 

Juiz Conta-Voltas 
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a) Conhecer o regulamento; 

b) Utilizar métodos de registo eficazes; 

c) Conhecimento e manuseamento do material a utilizar. 

Tarefas: 

a) Observar a prova e registar o patinador ou o grupo de patinadores que estão na frente 

da prova; 

b) Modificar o número de voltas que faltam de acordo com a passagem na meta do(s) 

patinador(es) que estão na frente da prova; 

c) Efetuar a sinalética nas voltas destinadas ao efeito. 

5.2. Cronometristas 

Os Juízes Cronometristas, efetuam toda a cronometragem das provas. São normalmente 

colocados no interior do percurso junto à linha de meta onde instalam o material (videofinish). 

Em caso de cronometragem manual, estes juízes estão junto à linha de meta de forma a ter 

um campo de visão claro e que lhes permita ver os patinadores a cortar a linha de meta. 

Competências: 

a) Conhecer o regulamento; 

b) Utilizar métodos de registo eficazes; 

c) Conhecimento e manuseamento do material a utilizar. 

Tarefas: 

a) Observar a prova e registar o patinador ou o grupo de patinadores que estão na frente 

da prova; 

b) Registar o(s) tempo(s) que são exigidos pelo regulamento e de acordo com cada prova; 

c) Comunicar de forma eficaz os tempos dos patinadores aos juízes de secretaria. 

5.3. Faltas mais Frequentes 

Antes da descrição das faltas, é necessário perceber que os juízes também são responsáveis 

por detetar se os patinadores têm o equipamento mínimo exigido (patins, capacete e número 

identificador e chip se for o caso) e se o mesmo está corretamente colocado. Para além disto e 

no caso de existir limitação quanto ao tamanho das rodas, os juízes também são responsáveis 

por verificar se esta situação está em conformidade. 

Em todas as provas existe a possibilidade de os patinadores cometerem faltas. As faltas são 

mais difíceis de detetar nas provas com vários patinadores em simultâneo. O juiz deve estar 

atento e concentrado. 

Faltas mais comuns: 

Nas provas de contrarrelógio as faltas poderão ocorrer na partida, onde é considerada falsa 

partida no caso de o patinador não ter pelo menos um dos patins imóvel entre as linhas 
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definidas. São também consideradas faltas a passagem completa da linha do bordo interior do 

percurso. 

Em todas as outras provas as faltas mais comuns podem ser divididas em graves e menos 

graves. As faltas mais graves são as que provocam a queda ou saída de pista ou circuito de um 

patinador (empurrar, puxar, rasteirar, agredir). As menos graves são as que não provocam a 

queda do patinador (não infrator) que para além do puxar, empurrar e jogo de braços na luta 

pela melhor posição também pode haver falta na mudança de trajetória com o propósito de se 

colocar à frente de outro patinador e não o deixar seguir a sua trajetória (bloqueio). 

5.4. Questões de Estudo 

a) Quais são as principais competências do juiz de chegada? 

b) “Aplicar as regras quanto a eventuais faltas e informar o juiz / árbitro de imediato” é 

uma das competências do juiz de curva. Explica esta competência tendo em conta uma 

falta menos grave ocorrida numa curva em que a prova é de 10000 metros pontos. 

c) Quais são as tarefas dos juízes conta - voltas? 

d) Quais são as tarefas dos juízes cronometristas? 

e) Descreve as principais faltas que podem ocorrer nas provas em que há patinadores em 

prova em simultâneo? 

6. Juiz Árbitro 

6.1. Definição e Enquadramento 

O Juiz / Árbitro, é o líder de todos os juízes. É ele que comanda a competição e dita as suas 

normas. A ele devem ser comunicadas todas as situações ocorridas nas provas. É ele que 

comunica eventuais penalizações. Toma as principais decisões e é o único elemento que pode 

comunicar com os delegados dos clubes. 

Competências: 

a) Conhecer o regulamento; 

b) Utilizar métodos de registo eficazes; 

c) Capacidade de liderança e comunicação; 

d) Capacidade de organização. 

Tarefas: 

a) Controlar toda a prova; 

b) Verificar se todos os juízes estão a cumprir com as suas funções; 

c) Preparar as provas 

d) Distribuição dos juízes pelas funções; 

e) Distribuição da documentação das provas; 

f) Elaboração das séries; 

g) Responsável por retirar patinadores de prova; 
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h) Fazer cumprir o regulamento 

6.2. Preparação de Provas 

A preparação das provas é uma das fases mais importantes para o juiz árbitro. Quanto melhor 

for a sua preparação mais bem preparado estará para encarar e resolver situações imprevistas 

e que podem colocar em causa o decorrer normal das provas ou de toda a competição. 

Uma das grandes ferramentas de organização, preparação e gestão de provas é a atribuição de 

um número de identificação a cada um dos patinadores, designada comumente por “Dorsais”. 

Esta ferramenta permita ao juízes identificar com maior facilidade e rapidez os patinadores, 

quer em situação de prova, quer em situação de classificação. A criação de uma base de dados, 

utilizando as novas tecnologias, pode ser um meio fundamental. 

Com a evolução tecnológica, atualmente é possível a utilização de chips que são individuais e 

que permitem identificação diretamente no computador. Como é utilizado apenas um chip por 

patinador (em um dos patins), esta ferramenta não é totalmente fiável. Assim, a capacidade de 

observação é uma das principais e mais importantes competências que o juiz deve 

desenvolver. 

As provas são diferentes entre si e todas necessitam de uma preparação específica. Para esta 

preparação ser eficaz, o juiz / árbitro necessita de saber quantos patinadores estão inscritos 

em cada escalão e em cada prova. Esta informação é vital para a preparação das provas. O 

conhecimento do regulamento é imprescindível. 

De acordo com o número de participantes, poderá ser necessário proceder a séries de 

apuramento para que as finais tenham um número adequado de participantes. 

Em quase todas as provas os patinadores são alinhados na partida de acordo com o sorteio 

efetuado no início da competição (ver ponto “Reunião de Delegados”). Na prova de sprint, os 

patinadores são organizados de acordo com o resultado da prova de contrarrelógio (caso 

ocorra) em sistema de serpentina. 

Para todas as provas, deve existir uma informação aos delegados sobre a organização das 

mesmas, por exemplo, em que voltas são as pontuações, eliminações ou como são 

constituídas as séries, etc. 

Preparação de cada uma das provas: 

- Percursos de destreza e alternativos. Nestas provas, o juiz / árbitro deve ter conhecimento 

com antecedência dos percursos que irão ser utilizados. A preparação passa por estudar os 

percursos e todos os módulos que lhes pertencem de forma a perceber como devem ser 

corretamente executados pelos patinadores, bem como quais as suas penalizações caso não 

sejam executadas ou executadas incorretamente. 

Nos percursos de destreza, os patinadores são chamados a realizar a sua prova de acordo com 

o sorteio da corda (ver ponto “Reunião de Delegados”). Devem ser criadas folhas de registo 

que facilitem a gestão da prova por parte de todos os juízes. 
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Nos percursos alternativos, as séries são compostas tendo em conta o sorteio da corda (ver 

ponto “Reunião de Delegados”). Caso existam fases eliminatórias, são utilizados os mesmos 

procedimentos que nas provas de sprint. 

- Provas de Contrarrelógio. Nesta prova, a preparação é simples. O juiz / árbitro apenas 

necessita de saber quantos patinadores irão participar para decidir se há lugar a fase de 

apuramento ou não. De acordo com o regulamento, a final deve ser disputada apenas e só por 

12 patinadores(as). 

- Provas de Sprint. Nesta prova, a preparação pode ser complexa tendo em conta o nível de 

experiência do juiz / árbitro. De acordo com o regulamento, as séries devem ser compostas até 

5 patinadores (em pista) e até 6 (em estrada) tendo em conta a classificação da prova de 

contrarrelógio. Em sistema de serpentina (o exemplo 1 contem setas indicadoras deste 

sistema), os patinadores são distribuídos pelas séries de forma crescente na classificação da 

prova de contrarrelógio. É colocado o nome da equipa ficando o critério de escolha do 

patinador a cargo da equipa. O número de séries e consequentes fases de apuramento (séries, 

meias-finais e final) é decidido tendo em conta o número de patinadores em prova. 

Caso não tenha existido prova de contrarrelógio, a composição das séries é realizada tendo em 

conta o sorteio da corda. Ver ponto “Reunião de Delegados”. 

Os exemplos que se seguem são meramente ilustrativos. O juiz / árbitro tem liberdade para 

escolher o modelo que entende ser o melhor para determinada situação. 

Exemplo 1, prova de 500 metros em pista: Total de vinte e sete patinadores, são designadas 

seis séries onde apura o primeiro de cada série mais os quatro melhores tempos para a fase 

seguinte. De acordo com este exemplo, para a fase seguinte estariam apurados dez 

patinadores no total, que seria a meia-final com cinco patinadores em cada. Seriam apurados o 

primeiro de cada uma das meias – finais mais os três melhores tempos para realizar a final com 

5 patinadores. 

Série 1  Série 2  Série 3  Série 4   Série 5  Série 6 

1ºClass  2ºClass  3ºClass  4ºClass  5ºClass  6ºClass 

12ºClass 11ºClass 10ºClass 9ºClass  8ºClass  7ºClass 

13ºClass 14ºClass 15ºClass 16ºClass 17ºClass 18ºClass 

24ºClass 23ºClass 22ºClass 21ºClass 20ºClass 19ºClass 

25ºClass 26ºClass 27ºClass 

Antes de passarmos à fase seguinte, é importante saber como é realizado o alinhamento na 

linha de partida. O alinhamento na linha de partida (apenas nas eliminatórias), é efetuado 

tendo em conta a ordenação da respetiva série no sentido bordo interior para o bordo exterior 

da pista. Tendo em conta o exemplo 2, o alinhamento na linha de partida dos patinadores da 

série 1 é o ilustrado pela figura 1. 
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   Figura 1 

 

1ºClass       12ºClass        13ºClass        24ºClass        25ºClass 

 

Nas fases seguintes, os patinadores escolhem o lugar de partida. A ordem de chamada dos 

patinadores é em função dos resultados das séries anteriores. 

Na fase seguinte, as séries são compostas pelos patinadores apurados, também em sistema de 

serpentina e assim sucessivamente até se chegar à série final. Dando seguimento ao exemplo 

1: 

A classificação de cada uma das séries foi, (sublinhados os quatro melhores tempos): 

Série 1  Série 2  Série 3  Série 4   Série 5  Série 6  

1ºClass  1ºClass  1ºClass  1ºClass  1ºClass  1ºClass 

2ºClass  2ºClass  2ºClass  2ºClass  2ºClass  2ºClass 

3ºClass  3ºClass  3ºClass  3ºClass  3ºClass  3ºClass 

4ºClass  4ºClass  4ºClass  4ºClass  4ºClass  4ºClass 

5ºClass  5ºClass  5ºClass 

É necessário ordenar todos os 1ºs classificados por tempo efetuado, bem como quatro 

melhores tempos para se compor cada uma das séries das meias-finais. 

1ºs Classificados     Dois Melhores Tempos 

1ºClass Série 2      2ºClass Série 1 

1ºClass Série 3      2ºClass Série 4 

1ºClass Série 1      2ºClass Série 6 

1ºClass Série 4      3ºClass Série 1 

1ºClass Série 6 

1ºClass Série 5     

 

Tendo como exemplo a ordenação dos primeiros classificados, o 1ºClass da série 2 efetuou 

menos tempo que o 1ºClass da série 3 e assim sucessivamente. 

Nota 1: A variável classificação, não tem poder vinculativo, ou seja, um quarto classificado 

tendo um dos quatro melhores tempos, seria apurado. 

Tendo em conta esta ordenação dos patinadores apurados nas séries, agora é necessário 

ordená-los em cada uma das meias-finais. Em sistema de serpentina, serão alinhados primeiro 

os 1ºs classificados e de seguida os quatro melhores tempos: 

Série 1       Série 2 

1ºClass Série 2      1ºClass Série 3 

1ºClass Série 4      1ºClass Série 1 

Linha de Partida 

Sentido de Prova 

Bordo Interior 
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1ºClass Série 6      1ºClass Série 5 

2ºClass Série 4      2ºClass Série 1 

2ºClass Série 6      3ºClass Série 1 

Passam para a final o primeiro classificado de cada série mais os três melhores tempos.  

Primeiro Classificado Série 1 Primeiro Classificado Série 2  Melhores Tempos 

1ºClass Série 1    1ºClass Série 2   2ºClass Série 2 

         2ºClass Série 1 

         3ºClass Série 2 

A ordenação da série final segue a mesma lógica, cuja ordem de chamada para a linha de 

partida é: 

1ºClass Série 2     

1ºClass Série 1 

2ºClass Série 1 

2ºClass Série 2 

3ºClass Série 2 

Esta é a ordenação por tempo dos apurados das meias-finais que é também a composição da 

série final. Para a linha de partida o primeiro patinador a ser chamado, e que escolhe o local de 

onde quer partir, é o 1ºClass Série 2, depois o 1ºClass Série 1, depois o 2ºClass Série 1, depois 

o 2ºClass Série 2 e por fim o 3ºClass Série 2. 

- Provas em Linha. Nas provas de 1000 e 1500 metros, as eliminatórias devem ser compostas 

no máximo por sete patinadores. O juiz / árbitro deve tanto quanto possível distribuir os 

patinadores por todas as eliminatórias para que exista equilíbrio do número de patinadores da 

mesma equipa. Se possível, as eliminatórias devem ter apenas um patinador de cada equipa.  

As composições das eliminatórias têm os mesmos procedimentos das provas de sprint. 

Portanto, os patinadores são distribuídos pelas eliminatórias em sistema de serpentina por 

ordem classificativa nas eliminatórias anteriores, exceto se for a primeira fase (ver 

caraterização das provas em linha). 

- Provas por Pontos, a Eliminar ou a combinação das duas. Estas provas normalmente são 

realizadas por final direta. No entanto, caso o número de patinadores exceda o limite imposto 

pelo regulamento ou se, de acordo com o juiz / árbitro e as condições de realização da prova, 

se deve proceder à realização de eliminatórias de apuramento, as mesmas devem promover 

uma distribuição equilibrada de patinadores da mesma equipa por eliminatória. Caso existam 

eliminatórias, a distância de prova poderá ser menor (a definir pelo juiz árbitro). 

A preparação destas provas passa também por estabelecer que voltas são a pontuar ou a 

eliminar. Esta é a informação fulcral e que determina a dinâmica da prova. Esta informação 

deve ser distribuída atempadamente a todos os juízes como também a todos os delegados 

para que todos se preparem da melhor forma para a mesma. 
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Na figura seguinte, figura 2, está um exemplo de organização de uma prova por pontos a 

eliminar em pista com perímetro de 200 metros. 

Figura 2 

 

Tendo em conta que existem algumas variáveis e combinação das mesmas, cabe ao juiz / 

árbitro decidir sobre a melhor forma de pontuação ou eliminação. 

Existem três variáveis: 

- Número de patinadores participantes; 

- Perímetro da pista ou circuito de estrada (neste caso, obrigatoriamente do tipo fechado); 

- Número de voltas que os patinadores terão de efetuar de forma a concluir a distância da 

prova; 

A combinação destas três variáveis permite ao juiz / árbitro definir em que voltas os 

patinadores pontuam ou em que voltas se eliminam patinadores. 

- Provas de Estafetas. Estas provas normalmente são realizadas por final direta. No entanto, 

caso o número de equipas exceda o limite imposto pelo regulamento ou se, de acordo com o 

juiz / árbitro e as condições de realização da prova assim o ditarem, deve proceder-se à 

realização de eliminatórias de apuramento. 

A preparação destas provas passa por criar as eliminatórias de apuramento, se for o caso, em 

que as equipas são distribuídas de acordo com o sorteio da corda (ver ponto “Reunião de 

Delegados”). Aquando a final, por apuramento, as equipas são alinhadas na partida por ordem 
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de tempo efetuado, do melhor tempo para o pior. Caso seja final direta, essa ordem é 

efetuada de acordo com o sorteio da corda. 

- Provas de Fundo. Estas provas têm a particularidade de englobar todos quantos queiram 

participar. Ter uma lista de inscrição prévia de patinadores pode ajudar na gestão da prova, 

mas a principal forma de auxílio do juiz / árbitro é o registo de todos os patinadores na linha 

de partida, que também deve ser efetuado pelos juízes de partida. 

6.3. Reunião de Delegados 
A reunião de delegados é uma forma de gestão e comunicação do juiz / árbitro que utiliza se 

assim o entender ou caso a natureza da competição em causa assim o determine. 

Existe uma reunião prévia de todos os delegados com o juiz / árbitro, onde é feito o sorteio da 

corda. Nesta reunião, o juiz / árbitro tem a possibilidade de informar os delegados de 

eventuais alterações ao calendário de provas e / ou outras informações que considerar 

pertinentes. 

6.3.1. Sorteio da Corda 

O sorteio da corda existe para determinar a ordem de chamada dos patinadores para a linha 

de partida. Esta chamada assume importância devido à colocação dos patinadores nessa linha 

uma vez que existem zonas mais vantajosas que outras. Para que não existam injustiças e para 

que a chamada dos patinadores tenha coerência, é feito um sorteio com todas as equipas. 

O sorteio é efetuado com a presença dos delegados de todos os clubes. 

Deste sorteio resulta uma lista de clubes que define a ordem de chamada dos respetivos 

patinadores para a linha de partida. 

Nas provas em que o alinhamento é efetuado com base em resultados ou tempos, o sorteio da 

corda não tem influência. 

6.4. Advertência, Alteração à Ordem de Chegada e Desclassificação 
O juiz / árbitro tem o poder de decisão quanto às penalizações que podem ocorrer durante ou 

após uma prova. Pode ainda, socorrer-se das novas tecnologias para que a verdade desportiva 

seja defendida. 

Estas decisões são tomadas, em primeira análise, pelo próprio juiz / árbitro, caso tenha 

observado diretamente alguma falta, ou por informação de qualquer outro juiz mas, cabe 

sempre ao juiz / árbitro a decisão final. 

A advertência é utilizada para as faltas consideradas menos graves (ver ponto ”Faltas mais 

Frequentes”). Após duas advertências, ou seja, à terceira, a conduta do patinador é 

considerada grave pelo que é desclassificado. Nas provas por séries / eliminatórias, as 

advertências são “transportadas” em todas as fases, por exemplo, um patinador com uma 

advertência atribuída na meia-final, caso tenha mais duas durante a final, é desclassificado. 

A alteração à ordem de chegada é uma penalização que visa recolocar a ordem de chegada dos 

patinadores à linha de meta quando esta ordem foi alterada por meio de infração. De acordo 
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com o regulamento, o patinador faltoso será colocado atrás do(s) patinador(es) que sofreram a 

falta. Ao patinador faltoso é atribuído o tempo do patinador que sofreu a infração acrescido de 

1 milésimo de segundo. 

A desclassificação pode ser da prova ou de toda a competição tendo em conta a gravidade da 

conduta do patinador. 

Nota: para uma mesma falta, pode incorrer em penalizações diferentes consoante a fase da 

prova. 

6.5. Questões de Estudo 
a) Quais são as principais preocupações na preparação de uma prova de percursos de 

destreza? 

b) Tendo em conta a preparação de uma prova de 500 metros sprint e para um total de 

21 patinadores num percurso com 200 metros de perímetro, elabora as séries 

correspondentes em todas as fases, bem como resultados hipotéticos em todas as 

fases até à série final. 

c) Quais são as principais preocupações de um juiz na preparação de uma prova em 

linha? 

d) Elabora um plano de pontuação e eliminação para uma prova de 10000 metros pontos 

/ eliminar para 27 patinadores. 

e) Que tipos de faltas existem e quais as respetivas penalizações? 

7. Aplicação Prática 
A aplicação prática dos conhecimentos obtidos é a fase mais importante na formação de 

juízes. Para tal, é importante que o formador estimule em todos os juízes capacidade de 

análise, bem como capacidade criativa no exercício das suas funções. 

A formação dos juízes traduz-se numa intervenção em várias competições para que o 

formando tenha a oportunidade de consolidar conhecimentos. Para tal, é necessário que os 

juízes tenham oportunidade de vivências em todas as funções e em várias competições se 

possível também com escalões diferentes. 

Deve o formando, guardar todas formas de registo ou ferramentas por ele criadas durante a 

sua formação para que, no futuro, estejam disponíveis e sejam um precioso auxílio na sua 

intervenção como juiz. 


