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Parte I. Enquadramento Normativo 

Capítulo I – ENQUADRAMENTO NORMATIVO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

O presente Regulamento procede à estruturação e regulamentação do Programa Técnico Desportivo 

Anual de acordo com os pressupostos de desenvolvimento referenciados pela Direção Técnica 

Nacional na disciplina de Patinagem de Velocidade, nomeadamente na Parte II - Regulamentação 

Técnica, nas seguintes áreas: 

1. Regulamentação dos Percursos de Competição; 

2. Equipamento dos Patinadores de Velocidade; 

3. Funcionamento das Provas e Procedimentos; 

4. Regras de Conduta e Espírito Desportivo; 

5. Competições Oficiais, Distância e Tipo de Provas – 2023; 

6. Tipologia da Patinagem de Velocidade - Competições e Provas; 

7. Regulamentação dos Recordes Nacionais.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Regulamento Técnico de Patinagem de Velocidade                                      4 / 40                                                            Versão janeiro 2023 

 

Parte II. Regulamentação Técnica 

Capítulo I – REGULAMENTAÇÃO DOS PERCURSOS DE COMPETIÇÃO 

 

ARTIGO 2. PERCURSOS DE COMPETIÇÃO - DEFINIÇÃO 

1. As Competições de Patinagem de Velocidade podem realizar-se em percursos de pista ou em 

estrada/circuitos fechados ou abertos. 

2. As medidas do percurso de competição, tanto em pista como em estrada, são tiradas junto à linha 

do bordo interno. 

3. As curvas de todos os percursos de competição que não tenham delimitação natural, devem ser 

delimitadas por uma linha que defina claramente o percurso, sendo que nas partes exteriores 

devem ser colocados sinais móveis, bem visíveis, e que não constituam perigo para os Patinadores. 

4. Para os percursos em estrada que têm curvas à esquerda e à direita, as medidas devem ser tiradas 

ao longo de uma linha imaginária “traçada” junto à linha do bordo interno do limite das curvas. 

 

 

5. Nos percursos de estrada (circuito aberto, nomeadamente provas de fundo e grande fundo) as 

distâncias são medidas a meio da estrada e tendo em consideração a variabilidade do percurso. 

6. Nos percursos em pista ou em estrada/circuito fechado, os Patinadores realizam sempre as suas 
provas em sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. 

 

ARTIGO 3. PERCURSOS DE COMPETIÇÃO EM PISTA – DEFINIÇÃO E CONDICIONALISMOS 

1. A pista é um percurso de competição - que se encontra quer em instalações a céu aberto, quer em 

instalações cobertas - com duas retas de comprimento igual e com curvas simétricas cujo diâmetro 

é o mesmo. 

2. Pista Plana: 

2.1. A pista é desenhada colocando pinos numa superfície retangular; 

2.2. O tamanho do percurso e a posição dos pinos é estabelecida de acordo com o tamanho do 

percurso de competição, de acordo com a seguinte tabela: 
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PERÍMETRO 

DA PISTA 

DIMENSÕES MÍNIMAS DO 

PERCURSO 
POSIÇÃO DOS PINOS (MTS) 

Comprimento Largura A B C D 

200 

60 30 

34,08 32,26 13,80 12,08 

175 29,82 28,22 12,075 10,57 

150 25,56 24,19 10,35 9,06 

125 21,30 20,16 8,62 7,55 

100 50 25 17,07 16,15 6,90 6,04 

 

2.3. A pista deve ser cercada por tabelas de policarbonato ou polietileno de alta densidade, tendo 

cento e vinte (120) cm de altura com um rodapé de proteção com viste (20) centímetros de 

altura e três (3) cm de espessura, afastado dois (2) cm do chão. 

2.4. Se a tabela não estiver presente, o retângulo exterior que delimita a pista deve estar 

visivelmente assinalado com uma linha branca de cinco (5) cm de largura. Fora do retângulo 

tem de haver uma faixa de segurança com cento e cinquenta (150) cm. 

2.5. O piso da pista pode ser feito de qualquer material, devendo ser completamente liso e não 

escorregadio. 

2.6. Pinturas e publicidades não são permitidas na superfície do percurso de competição. Apenas 

a linha de meta, linha de partida e zona de transmissão podem ser pintadas no percurso de 

competição.  

3. Pista com relevê: 

3.1. O perímetro da pista tem de situar-se entre os cento e setenta e cinco (175) metros e os 

duzentos (200) metros, com uma tolerância de cinco (5) cm; 

3.2.  A corda da pista é delimitada por uma minha branca de cinco (5) cm. O perímetro é medido 

pela extremidade interior da linha branca; 

3.3. A largura da pista, medido do interior da linha da corda até à tabela, tem no mínimo cinco 

metros e cinquenta (5.5) e no máximo seis metros e cinquenta (6.5), com uma tolerância de 

cinco (5) cm; 

3.4. A pista deve ser cercada por tabelas de policarbonato ou polietileno de alta densidade, tendo 

cento e vinte (120) cm de altura com um rodapé de proteção com viste (20) centímetros de 

altura e três (3) cm de espessura, afastado dois (2) cm do chão; 

3.5. Se a tabela não estiver presente, o retângulo exterior que delimita a pista deve estar 

visivelmente assinalado com uma linha branca de cinco (5) cm de largura. Fora do retângulo 

tem de haver uma faixa de segurança com cento e cinquenta (150) cm; 

3.6. O piso da pista pode ser feito de qualquer material, devendo ser completamente liso e não 

escorregadio; 

3.7.  Pinturas e publicidades não são permitidas na superfície do percurso de competição. Apenas 

a linha de meta, linha de partida e zona de transmissão podem ser pintadas no percurso de 

competição; 

3.8. A meta deve ser traçada em toda a largura da pista, sendo assinalada por uma linha branca 

bem visível, com uma largura de cinco centímetros; 
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3.9. A linha de meta deve ser marcada na zona plana da reta, preferencialmente a uma distância 

igual da ¾ da reta antes da entrada da curva. Para pistas existentes, linhas de meta marcadas a 2/3 da 

reta e a 8 metros do início da curva são permitidas. 

 

ARTIGO 4. PERCURSOS DE COMPETIÇÃO EM ESTRADA – DEFINIÇÃO E CONDICIONALISMOS 

1. Percursos de Estrada: 

1.1. Para percurso de estrada permanentes, a estrada não pode ter menos de seis (6) metros de 

largura em nenhum ponto do percurso. Para percursos temporários, o comité Técnico 

Desportivo pode aprovar percurso com outras dimensões; 

1.2. O piso da estrada deve ser uniforme e suficientemente liso, sem fendas, rachas, buracos ou 

obstruções perigosas para o desenrolar das competições e a integridade física dos 

Patinadores; 

1.3. Podem ser instalados equipamentos de proteção nos locais que o Juiz Árbitro considerar 

perigosos. 

2. Percurso de Estrada Fechado: 

2.1. Um percurso de estrada fechado é considerado um percurso que é assimétrico no qual os 

patinadores percorrem um ou mais voltas de acordo com a distância a percorrer; 

2.2. O percurso não pode ter menos de duzentos e cinquenta (250) metros de perímetro; 

2.3. Para a prova de Maratona (42.195m), o percurso não pode ter menos de três (3) 

quilómetros de perímetro. 

3. Percurso de Estrada Aberto: 

3.1. O percurso é considerado aberto quando os Patinadores não têm de completar várias voltas 

para completar a distância da prova; 

3.2. O declive do percurso não pode ser superior a 5,0 % (cinco por cento); 

3.2.1.  As exceções à regra fixada no ponto anterior nunca podem ultrapassar 25,0 % (vinte 

e cinco por cento) da totalidade do percurso; 

3.2.2.  O perímetro dos percursos para provas a partir dos vinte mil metros deverá ter, no 

mínimo, mil e quinhentos metros; 

3.3. É obrigatório que todas as irregularidades existentes no piso sejam devidamente corrigidas, 

tapando-as com material apropriados para a prática da modalidade; 

3.3.1. No caso de impossibilidade de tapar, deverão ser devidamente sinalizados. 

3.4. Para provas que excedam os vinte (20) quilómetros, deve ser disponibilizada uma zona de 

hidratação. Deve estar localizada aproximadamente a meio do percurso. 

4. Zona da linha de meta: 

4.1. O perímetro exterior do percurso deve estar vedado de modo a isolar os Patinadores do 

publico; 

4.1.1. Cento e cinquenta (150) metros antes da linha de meta e cem (100) metros depois 

da linha de meta delimitados por baias; 
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4.1.2. Dos trezentos (300) metros aos cento e cinquenta (150) metros antes da linha de 

meta delimitados por fitas sinalizadoras. 

4.2. Se o publico tiver acesso à zona interior do percurso, deve ser repetido o mesmo processo. 

 

ARTIGO 5. PERCURSO DE COMPETIÇÃO - PRATICABILIDADE 

1. Desde o início do evento, a decisão sobre a praticabilidade do percurso de competição compete ao 

Juiz-Árbitro em concordância com o Comité Técnico-Desportivo e pela Direção Técnica da 

Patinagem de Velocidade. 

2. Quando as condições do piso de competição ou as condições atmosféricas não permitam o normal 

desenrolar de uma prova ou a sua continuação, o Juiz-Árbitro pode ordenar a sua interrupção por 

um tempo determinado ou mesmo anulá-la, de forma a garantir a segurança dos patinadores. 

  

ARTIGO 6. HOMOLOGAÇÃO 

Todos os percursos de competição onde se desenrola a atividade desportiva devem ser previamente 

homologados pelo Comité Técnico-Desportivo, sob parecer da Direção Técnica da Patinagem de 

Velocidade, após ser efetuada a respetiva vistoria. 
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CAPÍTULO II – EQUIPAMENTO DOS PATINADORES DE VELOCIDADE 

 

ARTIGO 7. TAMANHO DAS RODAS E PATINS 

 

1. O tamanho das rodas e patins a utilizar nas competições de Patinagem de Velocidade são definidas 

anualmente pelo CTDPV, assente em pressupostos técnicos, e constam dos Anexos e Quadros do 

Regulamento Técnico. 

 

ARTIGO 8. PATINADORES – EQUIPAMENTOS PARA AS COMPETIÇÕES 

1. Os Patinadores devem apresentar-se devidamente equipados, de forma a não colocar em perigo a 

integridade física do próprio ou dos outros Patinadores e em conformidade com o estabelecido nos 

pontos seguintes, sob pena de serem impedidos de participar ou serem desclassificados da prova. 

2. O equipamento prescrito pela FPP para a Patinagem de Velocidade engloba: 

2.1. O equipamento de competição, incluindo os números identificativos dos Patinadores; 

2.2. O capacete de proteção; 

2.3. O meio mecânico, que é constituído pelos patins com rodas; 

2.4. Proteções de mãos e pulsos, joelhos e cotovelos são aconselhadas para patinadores dos 

escalões inferiores a iniciados. 

3. No equipamento de competição são permitidas as seguintes aplicações: 

3.1. Número de identificação do Patinador (dorsal), claramente visível, sendo para o efeito 

utilizados dois lugares distintos - um nas costas e outro na anca esquerda - podendo ainda, 

consoante as situações e competições, ser usada a anca direita e os ombros (direito e esquerdo) 

e as partes laterais do capacete; 

3.2. Indicações dos patrocinadores desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

3.2.1. Terem tamanho adequado, sem impedirem a fácil e correta identificação das cores do 

equipamento e do Clube representado pelo Patinador; 

3.2.2. Não utilizarem imagens ou frases que, direta ou indiretamente, possam ser consideradas 

indecentes ou ofensivas à dignidade de pessoas ou instituições. 

4. A utilização do capacete de proteção tem de obedecer às seguintes condições: 

4.1. A parte exterior do capacete deve ser rígida, podendo o seu interior ser revestido com material 

acolchoado flexível e absorvente; 

4.2. Os capacetes de proteção com pontas salientes, ou com partes cortantes, que possam, de 

alguma forma colocar em perigo a integridade física dos Patinadores participantes, apenas são 

permitidos nas provas de Contrarrelógio individual; 
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4.3. Os capacetes têm de permanecer apertados durante todo o tempo em que os Patinadores se 

encontrem no circuito, podendo ser utilizados óculos corretivos ou óculos de sol, se 

corretamente presos. 

5. Como meio mecânico, é permitida a utilização de todo o tipo de patins com rodas, desde que sejam 

cumpridas as seguintes condições indicadas no artigo 7º. 

6. Apenas é permitido aos Patinadores em prova o uso de aparelhos de controlo físico 

(cardiofrequencímetros), devendo informar previamente o Juiz Árbitro. 
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CAPÍTULO III – FUNCIONAMENTO DAS PROVAS E PROCEDIMENTOS 

 

ARTIGO 9. FUNCIONAMENTO DAS PROVAS 

1. Para se considerar uma prova oficial com resultado homologado, qualquer prova da Patinagem de 

Velocidade terá de ter, à partida, um mínimo de: 

1.1. Cinco Patinadores nos campeonatos individuais; 

1.2. Três equipas nos campeonatos de clubes, 

2. Nas provas em pista ou estrada - circuito fechado - são retirados os Patinadores/Equipas que forem 

“dobrados”, até ficarem cinco Patinadores em prova ou dez na prova pontos/eliminar. A partir 

desse número, os “dobrados” não serão retirados. 

2.1. Considera-se que um Patinador foi “dobrado” quando for ultrapassado pelo Patinador 

posicionado em primeiro lugar, ficando com menos uma volta que ele, ou quando - estando em 

vias de ser ultrapassado - possa vir a comprometer o bom desenrolar da prova; 

2.2. Quando os Patinadores que foram “dobrados” se encontrem em pelotão (seguem juntos) são 

retirados em conjunto, exceto se a sua retirada originar a permanência de menos de cinco 

Patinadores em prova ou dez na prova pontos/eliminar, situação em que o Juiz Árbitro 

aguarda que algum deles descole do grupo para o retirar; 

2.3. Os Patinadores/Equipas “dobrados” e retirados, ou os que abandonem a prova, são 

classificados em ordem inversa à sua retirada ou desistência; 

2.4. Os Patinadores “dobrados” e que não tenham sido retirados terminam a sua prova assim que 

passem pela meta, depois do primeiro classificado ter concluído a sua prova, não lhes sendo 

atribuído tempo final, pois não completaram a distância da prova; 

2.5. Em caso de haver disputa de pódio, e apenas nos escalões de juniores e seniores, os 

patinadores envolvidos na disputa devem completar a total distância de prova. 

2.6. Os patinadores “dobrados” não podem interferir na ação dos patinadores não dobrados, não 

podendo colocar-se entre eles ou ter ações que os impeçam de conseguir as melhores 

trajetórias e velocidades. 

3. Classificação “ex aequo”: sempre que não é possível determinar a classificação exata de dois ou 

mais Patinadores/Equipas, todos terão a mesma classificação, sendo listados por ordem alfabética 

e somar-se-ão os pontos que seriam obtidos pelas posições em causa, se não houvesse 

posicionamento “ex aequo”, dividindo-os pelo número de Patinadores empatados. 
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ARTIGO 10. PROCEDIMENTOS – PARTIDA, SINAL DE PARTIDA, REPETIÇÃO DA PARTIDA 

1. A partida da prova é feita a partir de uma posição parada, exceto na prova de 1 volta lançada em 

indoor. 

2. Nas provas de velocidade a segunda linha, deve ser traçada a sessenta centímetros da linha de 

partida, devendo os Patinadores manter pelo menos, um dos patins (com todas as rodas em contacto 

com o solo) colocado entre estas duas linhas; 

 

2.1. Na prova de 500m + D (em pista) a partida será a meio da reta; 

2.2. Para as provas de velocidade (exceto os 100mts) são necessários no mínimo 6 (seis) corredores 

com 1 metro de largura cada um; 

2.3. Procedimentos de partida para as provas de Velocidade: 

2.3.1.  Os Patinadores devem colocar-se atrás da segunda linha em frente do seu corredor de 

saída; 

2.3.2.  O Juiz de partida dará autorização para ocuparem os seus lugares dizendo “em posição” 

devendo os patinadores avançar para a sua caixa, numa posição preliminar de partida – 

de pé, com pelo menos um patim dentro da caixa, sendo que este pode tocar na linha de 

partida; o primeiro patim pode tocar na linha de trás, mas não a pode cruzar; 

2.3.3.  À ordem de “prontos” dada pelo Juiz de partida, os patinadores colocam-se em posição e 

devem permanecer imóveis até ao sinal de partida. 

2.4. Nas provas de Contrarrelógio por equipas, a partida dos Patinadores é dada por um sinal 

acústico. 

2.5. Para as partidas em grupo, o Juiz de partida pronuncia a palavra “ATENÇÃO”, efetuando, logo 

depois, o sinal de partida. 

2.6. Por decisão do Juiz, pode haver lugar à repetição da partida nos casos do artigo 17º do presente 

Regulamento  

 

ARTIGO 11. PROCEDIMENTOS – INTERRUPÇÃO/NEUTRALIZAÇÃO DA PROVA E REINÍCIO 

1. Em caso de queda de um ou vários patinadores, e caso não seja possível a assistência médica resolver 

o problema físico do Patinador lesionado - de forma a poder removê-lo do percurso sem prejudicar a 

prova, tornando-se a sua presença perigosa para o desenrolar da prova - esta deve ser interrompida e o 

Juiz Árbitro decidirá qual o procedimento a seguir, em função das seguintes opções: 

1.1. Neutralização da prova – remete para o artigo 141º do regulamento da World Skate;  

1.2. Paragem da prova - remete para o artigo 142º do regulamento da World Skate; 

1.3. Se uma prova de longa distância for interrompida na primeira metade da prova e se reiniciar nos 
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15 minutos seguintes, reiniciará com os patinadores que estavam em prova, e com o número de 

voltas em falta; 

1.4. Se uma prova de longa distância for interrompida na segunda metade da prova ou sendo na 

primeira metade não se reiniciar nos 15 minutos seguintes, a prova será adiada e reiniciada na 

sua totalidade, sendo que os patinadores desclassificados até ao momento da interrupção, não 

podem reiniciar a prova; 

1.5. Cancelamento de prova - remete para o artigo 145º do regulamento da World Skate. 

2. Quando se interrompe uma prova de contrarrelógio (individual ou por equipas) ou uma prova de 

apuramento por tempos, todos os patinadores que nela participavam deverão repetir a prova, caso 

se verifiquem a alteração das condições. 

 

ARTIGO 12. PROCEDIMENTOS – LUGAR DE PARTIDA 

1. O lugar de partida ocupado por cada Patinador é determinado: 

1.1. Primeira prova da competição - Pelo sorteio eletrônico dos patinadores inscritos; 

1.2. Provas de Velocidade - Para a composição e posições da primeira eliminatória, é considerada a 

classificação obtida na prova mais curta realizada anteriormente, para os Patinadores que nela 

participaram (séries efetuadas por número de patinadores); 

1.2.1.  Nas eliminatórias sucessivas, os apurados por classificação na eliminatória anterior, 

adquirem o direito à “pole position” – posição que eles próprios escolherão, distinguindo-

se a ordem entre eles pelos tempos efetuados na eliminatória anterior; 

1.2.2.  Os restantes Patinadores que não participaram na prova mais curta serão colocados no 

final das séries; 

1.3. Provas de partida em grupo – pelo sorteio eletrônico dos patinadores inscritos. 

 

ARTIGO 13. PROCEDIMENTOS – REGRAS DE CHEGADA 
 

1. O Patinador que segue em primeiro na reta, antes da linha de chegada deve fazer um percurso 

retilíneo, não podendo obstruir o Patinador que vem atrás dele. O Patinador que violar esta regra 

será classificado após os Patinadores que obstruiu. 
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ARTIGO 14. PROCEDIMENTOS – ORDEM DE CHEGADA 

Em todas as provas a chegada do Patinador à meta é determinada no momento que a ponta do patim 

mais avançado passa na linha de chegada, sendo como condição que uma parte desse patim esteja em 

contacto com o solo. Se esta situação não se verificar, a classificação é determinada pela roda do 

segundo patim, estando ou não em contacto com o solo. 

 

ARTIGO 15. PROCEDIMENTOS - PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PATINADORES E DE 

EQUIPAS 

 

1. Nas provas individuais, o primeiro classificado recebe um número de pontos igual ao total de 

participantes; o segundo recebe menos um ponto que o primeiro e assim sucessivamente, sendo que 

o último recebe um ponto. 

2. Nas provas por equipas, a equipa primeira classificada recebe 50 pontos, a segunda 40; a terceira 

35; a quarta, 32; a quinta 30; e as restantes sempre menos dois pontos que a equipa que a antecede na 

classificação. 

2.1. Formas de desempate: 

2.1.1. Primeira - Equipa com mais primeiros lugares, depois segundos e assim sucessivamente;  

2.1.2. Segunda - A equipa mais bem classificada na última competição realizada, onde não exista 

empate. 

3. Nas provas individuais em competições coletivas, após a classificação individual e a atribuição de 

pontos para provas individuais, somam-se todos os pontos dos elementos de cada equipa. 

Ordenadas as equipas atribuem-se os pontos de acordo com as regras para as provas de Equipa. 

4. Os Patinadores/Equipas desclassificados por falta desportiva, serão os últimos classificados da 

classificação geral e não serão atribuídos pontos. 

5. Os Patinadores/Equipas desclassificados, por falta técnica, ficarão classificados em último lugar da 

fase em que participam e serão atribuídos pontos consoante a posição. 

6. O Patinador/Equipa desclassificado não terá direito a ir ao pódio, nem a disputar mais nenhuma fase 

(caso da disputa do 3º e 4º lugar na prova de 100m apenas com 2 corredores; neste caso o 3º 

classificado fará a final sozinho). 
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CAPÍTULO IV – REGRAS DE CONDUTA E ESPÍRITO DESPORTIVO 

 

ARTIGO 16. CÓDIGO DE CONDUTA 

1. Todos os intervenientes em qualquer competição oficial de Patinagem de Velocidade (agentes 

desportivos) têm de assumir conduta, atitude e comportamento ético-desportivo adequado, 

responsabilizando-se pelos seus atos e dos menores a seu cargo. Devem respeitar as decisões por parte 

dos juízes, a sua integridade física e a dos outros patinadores. Qualquer infração aos princípios 

indicados anteriormente, poderá ser penalizada, pelos responsáveis federativos (Comité Técnico 

Desportivo, Juízes e Direção Técnica). 

2.  Qualquer membro dos Juízes que seja afetado antes, durante ou depois da prova por qualquer 

ofensa ou ato de desrespeito/violência por parte de um agente desportivo, deve informar 

imediatamente o Juiz Árbitro que deverá mencionar tal facto no relatório de prova. 

3. Quando um prémio for erradamente atribuído a um Patinador, este está obrigado a proceder à sua 

devolução. 

4. Podem ainda ser atribuídas penalizações a ações que não estão especificadas nos pontos anteriores. 

1.1. Advertência 

1.1.1. Qualquer Juiz da prova pode atribuir advertência, que devem ser comunicadas ao Juiz 

Árbitro. O Juiz Árbitro comunica as advertências ao Speaker oficial da prova; 

1.1.2. As advertências acumulam: eliminatórias e final; 

1.2. Alteração à ordem de chegada – Durante a prova, quando o Patinador comete uma falta contra 

um ou mais patinadores, pode ser aplicada uma alteração à ordem de chegada de acordo com a 

decisão do Juiz Árbitro, sendo o patinador classificado depois do(s) patinador(es) que 

prejudicou;  

1.2.1 A aplicação desta medida pode ter aplicação direta na classificação, prova de curta 

distância, ou no sprint final de uma prova longa em linha, ou em atribuições intercalares, 

eliminação ou pontos, nas provas de longa distância. 

1.2.2 Se a falta desportiva é considerada involuntária, pode ser aplicado alteração à ordem de 

chegada, por forma a que o patinador prejudicado com essa ação seja apurado para a 

próxima fase. Esta regra não pode ser aplicada na final; 

1.2.3 Se um Patinador, em posição de se classificar para a próxima fase, sofre uma falta, que 

desclassifica o outro Patinador, o Juiz Árbitro pode fazer avançar o Patinador lesado para 

a próxima fase. 

 

ARTIGO 17. FALTAS 

1. São considerados três (3) tipos de faltas: Faltas Técnicas, Faltas Desportivas e Faltas Disciplinares. 
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2. Em qualquer caso, O Juiz Árbitro pode considerar que uma Falta Desportiva apresenta uma atitude 

muito negativa e qualifica-a como Falta Disciplinar. 

3. São consideradas Faltas Técnicas as faltas relacionadas com competências técnicas, cumprimento 

das ordens técnicas e regras ou requisitos técnicos: 

3.1. Requisitos Técnicos - cada Patinador é responsável por observar as regras técnicas. Quando o 

Patinador não respeita as regras técnicas (fato de competição, dorsal, patim, tamanho das 

rodas, etc.), o Patinador em falta é desclassificado por Falta Técnica (DQ-FT); 

3.2. Remover ou Desapertar o Capacete - um Patinador que remova ou desaperte o seu capacete é 

desclassificado por Falta Técnica (DQ-FT); 

3.3. Falsa Partidas - quando o procedimento de partida é repetido pelo Juiz de Partida ou Juiz 

Árbitro devido a uma Falsa Partida (FP), os Patinadores devem retomar imediatamente às suas 

posições de partida. Se um Patinador atrasa, voluntariamente, o recomeço do Procedimento 

de Partida é sancionado com uma Falsa Partida (FP). 

3.3.1. Regras Gerais: 

3.3.1.1.  Quando um Patinador causa uma Falsa Partida (FP), fazendo com que os outros 

Patinadores o sigam; apenas este Patinador deve se sancionado com uma (1) Falsa 

Partida (FP); 

3.3.1.2.   Um Patinador ou Equipa que faça duas (2) Falsas Partidas (FP) na mesma prova 

(Series e Final) é desclassificado por Falta Técnica (DQ-FT); 

3.3.1.3.  Em qualquer prova, no caso de Falsa Partida (FP), o Juiz de Partida deve chamar 

os Patinador para a linha de partida (repetindo o sinal de partida ou usando o 

apito). Os Patinadores devem regressar imediatamente às suas posições de 

partida de modo a reiniciar o Procedimento de Partida; 

3.3.1.4.  O Juiz de partida assinala a Falsa Partida (FP) ao Patinador mostrando o cartão 

amarelo. O cartão vermelho é mostrado para assinalar a desclassificação após a 

segunda Falsa Partida (FP); 

3.3.1.5.  Os cartões são mostrados em duas (2) fases: O Juiz mostra o cartão ao Patinador, 

e de seguida levanta-o de modo a ser visto pelo público; 

3.3.1.6.  Durante o Procedimento de Partida, quando ocorrem situações em simultâneo, 

pode ser atribuída uma Falsa Partida (FP) a mais que um Patinador. 

3.3.2. Falsas partidas de (100 m, 200 m perseguição, 1 volta, 500 m + D, 1000 m) é dada:   

3.3.2.1.  Quando um Patinador se move ou parte antes do sinal de partida ser dado. A 

partida é cancelada e o Patinador responsável é sancionado com uma (1) falsa 

partida; 

3.3.2.2.  Quando o Patinador tem o seu primeiro patim fora da sua caixa quando o Juiz de 

Partida diz o comando “PRONTO”; 



 

 

 

 

 

 

Regulamento Técnico de Patinagem de Velocidade                                      16 / 40                                                            Versão janeiro 2023 

 

3.3.2.3.  Só é permitida uma falsa partida a um Patinador numa prova de Velocidade 

durante todas as fases; 

3.3.2.4.  Se um Patinador faz uma falsa partida nos ¼ de Final e uma segunda na ½ final, é 

desqualificado por Falta Técnica. 

3.3.3.  Adiantar-se aos comandos - quando um Patinador se move ou parte antes do Sinal de 

Partida, o Patinador em falta é sancionado com Falsa Partida (FP); 

3.3.4. Mover - quando um Patinador não se mantém imóvel na sua posição de partida, o 

Patinador em falta é sancionado com Falsa Partida (FP); 

3.3.5. Linhas - quando o primeiro patim não está na caixa ou está a tocar nas linhas, ou quando 

o segundo patim está a tocar nas linhas laterais, o Patinador em falta é sancionado com 

Falsa Partida (FP); 

3.3.6. Momento - quando o Patinador não se mantém imóvel e move o corpo de modo a ganhar 

impulso, força e velocidade de movimento durante o Procedimento de Partida, o 

Patinador em falta é sancionado com Falsa Partida (FP); 

3.3.7. Lentidão - quando o Patinador assume a sua posição de partida de forma lenta, com o 

intuito de ganhar impulso, força e velocidade de movimento durante o Procedimento de 

Partida, o Patinador em falta é sancionado com Falsa Partida (FP); 

3.3.8. Ordens do Juiz de Partida - quando o Patinador não respeita os comandos do Juiz de 

Partida para entrar na sua caixa na linha de partida, o Patinador em falta é sancionado 

com Falsa Partida (FP); 

3.3.9. Recomeço Imediato - quando o Procedimento de Partida é repetido e o Patinador não 

regressa imediatamente, voluntariamente, atrasando o recomeço do Procedimento, o 

Patinador em falta é sancionado com Falsa Partida (FP); 

3.3.10. Atrasar (200m perseguição) - quando o Patinador atrasa o Procedimento de Partida 

com o intuito de prejudicar o Patinador adversário, o Patinador em falta é sancionado 

com Falsa Partida (FP); 

3.3.11. Partidas em Grupo – quando um patinador faz uma falsa partida é-lhe atribuída uma 

Advertência, é sinalizada ao Patinador mostrando o cartão amarelo. É apenas permitida 

uma falsa partida por prova (eliminatórias e final); 

3.4. Saídas de Percurso. 

3.4.1. Nas Provas de Velocidade e Provas Longas, não é permitido ao Patinadores que patinem 

fora do percurso delimitado. Patinadores que infrinjam voluntariamente esta regra para 

ganhar vantagem ou posições serão desclassificados (DQ-FT); 

3.4.2. Na prova de 100 m, faixa delimitada pelas duas (2) linhas brancas constitui o percurso de 

prova. Tocar na linha é considerado sair do percurso e o Patinador que o faça é 

desclassificado (DQ-TF); 

3.4.3.  Nas provas de contrarrelógio as saídas de percurso são sancionadas com a 
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desclassificação; 

3.4.4.  Na prova de 100 metros, tocar na linha delimitadora da pista origina a desclassificação 

do patinador infrator. 

3.5. Transmissão Incorreta na prova de estafeta: 

3.5.1. Fazer a transmissão com toque ou puxando não é permitido e é sancionado com 

desclassificação da equipa (DQ-FT); 

3.5.2. A transmissão deve começar e ser completa dentro da Zona de Transmissão. Se não for 

feito, a equipa é desclassificada (DQ-FT). 

4. Faltas Desportivas são faltas voluntária contra o comportamento ético-desportivo adequado, ou 

seja, quando o Patinador participara numa situação e/ ou disputa uma posição de forma injusta e não 

honrada. 

4.1. Quando o Patinador recebe três (3) advertências na prova (acumulam dos apuramentos para 

a Final), o Patinador é desclassificado por Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.2. Quando o Patinador comete uma falta voluntária e perigosa, o Patinador em falta é 

desclassificado por Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.3. São consideradas Faltas Desportivas: 

4.3.1.  Sair voluntariamente do percurso de prova - quando o Patinador sai do percurso, 

voluntariamente, sem a permissão do Juiz e perturba a prova em disputa, o Patinador em 

falta é desclassificado por Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.3.2. Encurtar caminho - quando o Patinador abandona o percurso e retoma noutro local, com 

o intuito de ganhar vantagem ou ganhar posições (a menos que instruído pelo Juiz), o 

Patinador em falta é desclassificado por Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.3.3. Sentido da prova - para competições de Pista e Circuitos de Estrada Fechados, o sentido 

de prova deve ser contrário ao sentido dos ponteiros do relógio. O Patinador que não 

respeite, voluntariamente, esta regra, ganhando vantagem ou ganhando posições, é 

desclassificado por Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.3.4. Quando não é possível aplicar Alteração à Ordem de Chegada - quando a falta Desportiva 

é considerada voluntária, mas a Alteração à Ordem de Chegada não pode ser aplicada 

devido ao facto do Patinador que sofre a falta não se qualifica para a próxima ronda, o 

Patinador em falta é desclassificado por Falta Desportiva (DQ-FD), 

4.3.5. Falta Desportiva durante o Procedimento de Partida - quando uma Falta Desportiva 

voluntária é cometida durante o Procedimento de Partida (eliminatórias, Meia-Final e 

Final) que pode influenciar o resultado da prova, o Patinador em falta é desclassificado por 

Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.3.6. Ato de desclassificação contra um Patinador em posição de se qualificar - quando o 

Patinador comete um ato de desclassificação contra um Patinador em posição de se 

qualificar, numa ronda de qualificação, e o Patinador que sofre a falta avança para a 
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próxima ronda por decisão do Juiz Árbitro, o Patinador em falta é desclassificado por Falta 

Desportiva (DQ-FD). 

4.4. São consideradas Faltas Desportiva Especificas todo o contacto físico perturbador ou 

qualquer tipo de interferência entre dois Patinador pode ser considerado uma Falta 

Desportiva. No caso do Patinador que lidera cede a passagem ao Patinador que passa sem ser 

tocado, este abdica do seu direito de liderar a prova. 

4.4.1. Agarrar - agarrar subitamente ou bruscamente; 

4.4.2. Toque na Bacia - uso intencional da bacia de modo a ganhar vantagem ou prejudicar o 

progresso de outro Patinador; 

4.4.3. Bloqueio - O Patinador desacelera repentinamente, provocando o choque dos 

Patinadores que segue atrás; o Patinador que atrasa temporariamente o progresso do 

outro Patinador, recorrendo ao uso das mãos, braços ou pernas; 

4.4.4. Interferência - patinar com as mãos ou cotovelos estendidos, ou usar as mãos ou ombros 

para interferir com o progresso de outro Patinador; 

4.4.5. Profanidade - não é permitido uso de linguagem grosseira e insultuosa nas competições. 

4.4.6. Puxar - arrastar ou puxar outro Patinador na sua direção, ou para uma direção 

especifica. Puxar para trás, ou para baixo; 

4.4.7. Desvios laterais - movimento anormal lateral com o intuito de impedir o progresso de 

um Patinador que segue atrás. 

4.5. Falta Desportiva – Trajetórias e Obstruções: 

4.5.1. O Patinador que lidera a prova não deve obstruir os adversários e deve manter uma 

trajetória reta sem desvios laterais; 

4.5.2. Na última reta, se houver vários Patinadores a disputar as posições, estes devem seguir 

a sua respetiva trajetória; 

4.5.3. Durante Series e Finais, quando um Patinador obstrui ou dificulta a progressão dos 

adversários com desvios laterais na reta da meta, pode ser aplicada a alteração à Ordem 

de Chegada. Isto só é possível se o Patinador em falta não empurra, bloqueia, provoca a 

queda ou prejudica a classificação de um ou mais patinadores; 

4.5.4. Nas rondas de qualificação, o Juiz Árbitro pode aplicar esta decisão apenas quando o 

Patinador prejudicado se qualifica para a próxima ronda aplicando esta sanção. 

4.6. Tipos de Faltas Desportivas – Trajetórias e Obstruções: 

4.6.1. Bloqueio A - qualquer método anormal utilizado pelo Patinador para evitar que outro 

Patinador o passe, com ou sem contacto corporal. O Patinador não segue o trajeto natural 

da prova, recorrendo a uma trajetoria em zig-zag; 

4.6.2. Bloqueio B -bloquear com movimentos laterais excessivos; 
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4.6.3. Bloqueio C - dificultar, voluntariamente, a progressão de outro Patinador; 

4.6.4. Cotovelos: uso dos cotovelos para interferir com a progressão de outro Patinador; 

4.6.5. Empurrar - contacto corporal, voluntário, de um Patinador contra outro, empurrando 

com força; 

4.6.6. Ridding in - forçar um Patinador para dentro da Pista usando contacto físico; 

4.6.7. Ridding out - forçar um Patinador para fora da Pista usando contacto físico; 

4.6.8. Tropeçar - ação voluntária de um Patinador, com o intuito de desequilibrar outro 

Patinador, provocando ou não a sua queda; 

4.6.9. Perturbação do direito de passagem - o ato de impedir a progressão do grupo que lidera 

a prova no momento e1m que estes estão a ultrapassar um ou mais Patinadores dobrados 

(este direito de passagem não permite que os Patinadores que lideram a prova empurrem 

ou façam contacto com os Patinadores dobrados). 

4.7. É da responsabilidade do Juiz Árbitro de qualificar a falta desportiva como disciplinar, tendo 

em consideração se é voluntária ou involuntária. 

4.8.  Podemos considerar ainda as Faltas de Equipa: 

4.8.1. Falta de Equipa 1 - quando o Patinador A faz uma Falta Desportiva, voluntária, com o 

intuito de permitir que o seu colega de equipa (Patinador B) ganhe uma (1) ou mais 

posições; 

4.8.1.1. O Patinador A, que comete a falta, é desclassificado com Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.8.1.2. Ao Patinador B, que beneficia da falta, é aplicada Alteração à Ordem de Chegada. 

4.8.2.  Falta de Equipa 2 - quando dois (2) Patinadores (A e B) fazem uma Falta Desportiva, 

voluntária, agindo fisicamente com o intuito de evitar que os outros Patinadores 

progridem e ganhem uma (1) ou mais posições; ou quando dois (2) Patinadores (A e B) 

fazem uma Falta Desportiva, voluntária, cooperando fisicamente juntos (empurrando ou 

puxando o colega de equipa) com o intuito de ganhar uma (1) ou mais posições. 

4.8.2.1. Os Patinadores (A e B) são desclassificados por Falta Desportiva (DQ-FD); 

4.8.3.   Na pista ou circuito de estrada fechado, Patinadores que vão ser dobrados não devem 

obstruir a passagem ou ajudar outros Patinadores; 

4.9. Assistência ao Patinador: 

4.9.1.  Os Patinadores estão proibidos de aceitar qualquer tipo de ajuda de elementos que não 

estão em prova; 

4.9.1.1.  Em caso de queda, os Patinadores que estão em condições de continuar a corrida 

devem-se levantar, sem serem tocados por pessoas que não estejam em prova. 

Caso contrário serão desclassificados; 
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5. Haverá lugar a Suspensão da Competição, por Falta Disciplinar quando: 

5.1.  Um Patinador é desclassificado por falta disciplinar, é automaticamente suspenso para a 

próxima prova do mesmo tipo: Provas de Velocidade ou Provas de Longas, exceto nas provas 

por equipa em que o Patinador está inscrito. Esta regra aplica-se mesmo quando a próxima 

prova já tenha começado e o Patinador participou na série; 

5.2. Exista uma agressão ou tentativa de agressão. 

6. Nas competições oficiais existem cerimónia de abertura, cerimónia de encerramento, além das 

cerimónias protocolares ou de entrega de Prémios. 

6.1. É obrigatória a presença de todos os Patinadores inscritos nas cerimónias de abertura, de 

encerramento, protocolares ou de entrega de prémios;  

6.2. Os Patinadores devem apresentar-se de patins, de capacete e com o fato de competição do 

seu clube; 

6.3. Os Patinadores que não estiverem presentes nesta cerimónia, nem justifiquem 

adequadamente a ausência, podem ser impedidos de participar nas provas que faltem 

disputar, sem prejuízo de poderem ser sancionados disciplinarmente; 

7. Para cada prova disputada numa competição é elaborado um comunicado de prova, em impresso 

oficial e numerado; 

7.1. No comunicado de prova são fornecidas indicações da distância e tipologia da prova, ordem 

da classificação, tempos da final e das eliminatórias, pontos no caso das provas por pontos, 

advertências, desclassificações, observações; 

7.2. O comunicado de prova logo que seja impresso é afixado em lugar público que permita o seu 

conhecimento por parte de Clubes, Patinadores, Dirigentes e público em geral, ou poderá ser 

enviado por via online. 
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CAPÍTULO V – COMPETIÇÕES OFICIAIS, DISTÂNCIAS E TIPO DE PROVA EM 2023 

 

ARTIGO 18. COMPETIÇÕES OFICIAIS 2023  

1. As competições oficiais da FPP - tanto em Femininos como em Masculinos – são as seguintes: 

1.1. Campeonatos Nacionais: 

1.1.1. Campeonato Nacional Individual de Categorias; 

1.1.2. Campeonato Nacional de Clubes; 

1.1.3. Campeonato Nacional de Indoor;  

1.2. Taça Nacional Neves de Carvalho - Speedy; 

1.3. Circuito Nacional de Maratonas e de Velocidade (100mts); 

1.4. Torneio Inter-Regiões. 

 

ARTIGO 19. DISTÂNCIAS OFICIAIS 2023 

1. As distâncias oficiais para as provas a realizar são definidas anualmente e constam dos Quadros e 

Anexos ao Regulamento Técnico da Patinagem de Velocidade. 

1.1. Podem prever-se provas de outras distâncias de acordo com os escalões etários e os Percursos 

a utilizar (nomeadamente “indoor” e escalões de formação) que são decididas e indicadas nos 

anexos deste documento pelo Comité Técnico-Desportivo e pela Direção Técnica da 

Patinagem de Velocidade. 

1.2. Nas provas a Eliminar, poderão ser consideradas outras distâncias de acordo com o número de 

patinadores à partida, com uma distância mínima de prova de 5.000mts. 

2. As provas regionais organizadas pelas Associações poderão ter outras distâncias diferentes das 

acima referidas, devendo ser adaptadas ao enquadramento desportivo e demográfico de cada 

região. Estas distâncias deverão ser validadas pela Direção Técnica da Patinagem de Velocidade. 

 

ARTIGO 20. TIPOS DE PROVAS 2023 

 

TIPO DE PROVA 

Provas Individuais Provas por equipas 

Contrarrelógio (partida parado ou lançado) Estafeta Americana 

Perseguição Estafeta Mudança Fixa - “Olímpica” 

Linha Contra Relógio Equipas 

Eliminar Perseguição Equipas 

Pontos Estafetas de Curtas Distâncias 

Pontos/Eliminar Pontos por equipas 

Nota: Provas de Velocidade: 100m; 200m; 500m +D; 1KM; Provas de Fundo: a partir de 2Km 
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CAPÍTULO VI – TIPOLOGIA DA PATINAGEM DE VELOCIDADE  

 

A – COMPETIÇÕES 

 

ARTIGO 21. CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE CATEGORIAS – PARTICIPANTES, 

CONDICIONANTES E INIBIÇÕES 

1. O Campeonato Nacional Individual de Categorias é reservado a todos os Patinadores Individuais ou 

Patinadores dos Clubes filiados nas Associações de Patinagem, inscritos na FPP, para as categorias 

de Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores, em cada variante (pista e estrada), e para as categorias de 

Cadetes e Juvenis na variante de Indoor. 

2. É condição de participação nos Campeonatos Nacionais a participação prévia em Campeonatos 

Regionais/Distritais. Caso o patinador não o tenha efetuado deve justificar adequadamente a sua 

ausência na prova qualificante. 

3. Os Campeonatos Distritais ou Regionais realizam-se por Associação Territorial ou, em caso de baixa 

demografia federada, em “zonas geográficas”: zona “Norte”, zona “Centro”, zona “Sul”, zona 

“Madeira” e zona “Açores”. 

4. Nos Campeonatos Nacionais Individuais 2023 serão disputadas as distâncias individuais 

constantes nos Anexos e Quadros ao Regulamento Técnico. Nos mesmos Anexos constam a forma 

de premiação dos patinadores nos Campeonatos Nacionais Individuais de Pista, Estrada e Indoor. 

 

ARTIGO 22. CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES – PARTICIPANTES, CONDICIONANTES E 

INIBIÇÕES 

 

1. O Campeonato Nacional de Clubes 2023 disputa-se em três jornadas (uma de estrada e duas de 

pista) e nele podem participar - integrados nas equipas do seu clube - todos os Patinadores Federados 

que pertençam às categorias em competição: sub-15 e absolutos, em femininos e masculinos. 

1.1. Cada clube pode participar inscrevendo, no início da época e para toda a competição, equipas 

com um mínimo de dois (2) elementos e sem limite máximo de patinadores. 

1.2. O prazo para inscrições de equipas será o último dia útil de fevereiro. 

1.3. Caso um patinador seja inscrito no Clube após o fecho de inscrições das equipas, este poderá 

ser colocado em qualquer uma das equipas inscritas pelo Clube. 

1.4. Cada clube pode ter o número de equipas ilimitadas, sendo referenciadas com as letras “A”, 

“B”, “C”, e assim sucessivamente, após o nome do clube. 

1.4.1. Os patinadores das equipas A, B, C… de cada clube, poderão, em cada jornada, mudar 

de equipa, respeitando o prazo de inscrição, para cada jornada. 

1.5. Cada clube pode apenas ter uma equipa na primeira divisão. 
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1.6. Uma equipa que se inscreva pela primeira vez no Campeonato Nacional de Clubes será 

colocada na última divisão existente. 

2.  Na época 2023, esta competição será organizada duas ou mais divisões, considerando o número 

de equipas que se inscrevam. 

2.1. Considerando o Campeonato Nacional de Clubes de 2022, a constituição das divisões para a 

presente época fica definida de acordo com os Anexos e Quadros do Regulamento Técnico. 

3. Na eventualidade de alguma equipa da 1ª divisão não se inscrever, ganhará o direito desportivo de 

participar nesta divisão a última equipa a descer à 2ª divisão na época 2022. 

4. No final de cada época, e de acordo com as classificações obtidas: 

4.1. As duas primeiras equipas da segunda divisão e subsequentes sobem de divisão; 

4.2. As duas últimas equipas de cada divisão descem, exceto na última divisão; 

5. A constituição das equipas por prova terá de ser no mínimo de dois patinadores e um máximo de 

três, para provas por equipas, e um máximo de cinco patinadores para provas de tipo individual. 

6. Nas provas individuais pontuarão para a equipa os três melhores classificados da equipa. 

7.  As competições desta prova são as que constam dos Anexos e Quadros do Regulamento Técnico; 

8. A atribuição de classificações e premiações no Campeonato Nacional de clubes é feita da seguinte 

forma: 

8.1. As classificações resultam do somatório de todos os pontos obtidos por cada um dos clubes 

nas provas realizadas em todas as jornadas da competição; 

8.2. Em cada categoria será atribuído o Título de Campeão Nacional ao Clube vencedor do 

Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão, em cada um dos géneros, e será distinguido 

com a Taça/troféu correspondente ao título obtido. Serão atribuídos troféus aos clubes 2º e 

3º classificados. 

8.3. Em cada categoria do Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão, em cada um dos 

géneros, serão distinguidos com a Taça/troféu correspondente os clubes 1º, 2º e 3º 

classificados, sendo atribuído o título de Campeão Nacional da 2ª Divisão ao Clube vencedor. 

8.4. Este princípio será aplicado caso existam mais divisões. 

 

ARTIGO 23. PROVAS POR JORNADAS/ETAPAS – CIRCUITOS NACIONAIS DE MARATONA E 

SPRINT VELOCIDADE 

1. As provas por jornadas/etapas são competições que se realizam anualmente e que são organizadas 

pela FPP, em parceria com outras entidades, Associações, Clubes, ou outras entidades que se 

candidatem à organização das mesmas. 

2. Estas competições são compostas por mais de uma jornada, podendo ser constituídas por uma 
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prova de longa distância (20Km ou mais) e uma ou mais provas de curta distância.  

2.1. As provas de longas distâncias, iguais ou superiores a 20Km, disputadas em estrada, devem 

ser realizadas em circuito aberto (de preferência) ou circuito fechado; 

2.2. As provas de curta distância - sprint, deverão ser realizadas preferencialmente nos locais de 

chegada/partida da prova longa. 

3. As diversas jornadas são disputadas em locais diferentes, sendo a classificação final o resultado da 

soma de pontos realizados em cada jornada, em cada um dos circuitos. 

4. Podem participar nesta competição todos os patinadores da categoria de ABSOLUTOS (juniores e 

Seniores). 

5. Os patinadores líderes do ranking do circuito de cada género ostentarão o símbolo de líder do 

circuito. 

6. Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados dos circuitos na época desportiva 2022. 

7. A classificação será encontrada pela soma dos pontos conseguidos em todas as Jornadas/Etapas 

que compõem os circuitos. 

 

ARTIGO 24. TAÇA NACIONAL NEVES DE CARVALHO - SPEEDY 

1. A Taça Nacional Neves de Carvalho - Speedy é uma competição apenas com provas individuais de 

formação para os patinadores federados dos escalões de Escolares, Infantis e Iniciados. 

2. Esta competição desenrola-se de acordo com o Regulamento próprio em Anexo. 

 

B - PROVAS 

 

ARTIGO 25. PROVAS CONTRA RELÓGIO 

1. As provas contrarrelógio são disputadas por um número indeterminado de Patinadores, os quais 

têm de percorrer - segundo uma ordem determinada por sorteio - uma distância previamente 

estabelecida, partindo um Patinador de cada vez: 

1.1. A partida será de forma lançada e o patinador terá direito a pelo menos uma volta para criar 

velocidade antes de iniciar a contagem do seu tempo. 

2. A prova terá duas fases – Apuramentos e Final – sendo apurados os 5 melhores tempos de cada 

categoria para a Final. 

3. A classificação é feita com base no tempo efetuado por cada patinador. 

4. O tempo realizado por cada Patinador, se possível, é comunicado imediatamente após a chegada. 

5. Quando dois ou mais Patinadores obtêm o mesmo tempo, aos milésimos, serão classificados “ex-
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áqueo”, com exceção da atribuição dos três primeiros classificados, que terão de repetir a prova 

para desempatar entre eles. 

 

ARTIGO 26. PROVAS DE PERSEGUIÇÃO 

1. As provas de perseguição, 200m, são realizadas em percursos simétricos, decorrendo entre dois 

Patinadores, que partem de pontos opostos da pista, equidistantes entre eles, preferencialmente 

a meio da reta, percorrendo ambos uma distância previamente definida. 

2. As provas de perseguição podem ser realizadas por fases, de acordo com o número de Patinadores 

participantes: 

2.1. Cadetes e Juvenis – final direta, sendo classificados pelos obtidos na prova realizada; 

2.2. Juniores – Apuramento; 3º e 4º lugar (final B); 1º e 2º lugar (final A); 

2.3. Seniores – Apuramentos; ½ finais; 3º e 4º lugar (final B); 1º e 2º lugar (final A). 

3. Na primeira fase o emparelhamento dos patinadores será realizado tendo por base o sorteio 

eletrónico dos patinadores inscritos. 

4. O Apuramento da primeira fase é feito pelos tempos obtidos. 

 

ARTIGO 27. PROVAS DE VELOCIDADE 

1. As provas de velocidade, ou provas de curta distância, 100m, 500m+D, Volta e 1Km, são 

disputadas sob a forma de séries, que serão constituídas tendo por base:  

1.1. Sorteio eletrónico dos patinadores inscritos ou pela prova de velocidade anterior realizada na 

mesma competição; 

1.2. Em sistema de “espiral” segundo a classificação da prova mais curta realizada até ao momento. 

2. As provas de velocidade podem ser realizadas por fases, de acordo com o número de Patinadores 

participantes: 

2.1. Apuramentos; 

2.2. Quartos de Final; 

2.3. Meias-finais; 

2.4. Final. 

3. O apuramento da primeira fase de todas as provas de velocidade é feito pelos tempos obtidos, 

sendo que: 

3.1. Nos 500mts+D e Volta, são qualificados para os Quartos de Final os dezasseis (16) melhores 

tempos, não sendo permitidos mais de seis (6) patinadores por série. 
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3.1.1. Em cada ronda de qualificação, apenas o primeiro e segundo classificado da serie se 

qualifica para a próxima fase. Os quartos de final, meia-final e final são efetuados de acordo 

com a tabela em anexo: 

 

QF 1 

       

QF 2 

1º tempo 

       

2º tempo 

8º tempo 

       

7º tempo 

9º tempo 

 

SF 1 

 

Final 

 

SM 2 

 

10º tempo 

16º tempo 

 

Vencedor QF1 

 

Vencedor SF1 

 

Vencedor QF2 

 

15º tempo 

 
 

Vencedor QF4 

 

Vencedor SF2 

 

Vencedor QF3 

 
 

QF 4 

 

Segundo QF1 

 

Segundo SF1 

 

Segundo QF2 

 

QF3 

4º tempo 

 

Segundo QF4 

 

Segundo SF2 

 

Segundo QF3 

 

3º tempo 

5º tempo 

       

6º tempo 

12º tempo 

       

11º tempo 

13º tempo 

       

14º tempo 

 

3.2. Se um Patinador em posição de se qualificar é vítima de uma falta passível de desclassificação 

de outro Patinador numa série ou ronda de qualificação, o Juiz Arbitro pode avançar esse Patinador 

para a próxima fase. 

3.3. Os mil metros (1000mts) é uma prova de velocidade com um máximo de três (3) rondas. 

3.3.1. Apenas os vencedores das series acedem diretamente à próxima fase. Os outros 

Patinadores qualificam-se de acordo com os tempos obtidos nas séries; 

3.3.2. A Final é composta pelos vencedores das duas Meias-Finais e completa com os seis (6) 

melhores tempos, para um total de oito (8) Patinadores. 
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3.3.3. As séries são constituídas de acordo com os resultados da ronda de qualificação e é 

aplicado o sistema de serpentina. Primeiro ordenando os vencedores das series da ronda 

anterior por tempos, depois ordenando os restantes Patinadores por tempo. 

 

MF 1 
 

MF 2 

Tempo Vencedor 1 
 

TV 2 

TV 4 
 

TV 3 

TV 5 
 

Melhor Tempo 1 

MT 3 
 

MT 2 

MT 4 
 

MT 5 

MT 7 
 

MT 6 

MT 8 
 

MT 9 

MT 11 

 

MT 10 

 

3.4. Para a prova de cem metros (100mts), o apuramento dos patinadores das séries até à final será 

feito da seguinte forma: 

3 corredores 

Nº 

patinadores 

1/8 final ¼ final ½ final 

Séries Qualif. Séries Qualif. Séries Qualif. 

9     

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 3 

 

 

 

 

 

 

Vencedor 

de cada 

série 

apurado 

para a final 

10 a 12   4 x 2-3 

 

9  

melhores  

tempos 

13 a 15   5 x 2-3 

16 a 18   6 x 2-3 

19 a 21   7 x 2-3 

22 a 24   8 x 2-3 

25 a 27   9 x 2-3 

 

28 a 30 
10 x 2-3 

15 melhores 

tempos 
5 x 3 

5 vencedores + 

4 melhores 

tempos 

31 a 33 11 x 2-3 
18 melhores 

tempos 
6 x 3 

6 vencedores + 

3 melhores 

tempos 

34 a 36 12 x 2-3 

37 a 39 13 x 2-3 

40 a 42 14 x 2-3 
21 melhores 

tempos 
7 x 3 

7 vencedores + 

2 melhores 

tempos 

43 a 45 15 x 2-3 

46 a 48 16 x 2-3 

49 a 51 17 x 2-3 
24 melhores 

tempos 
8 x 3 

8 vencedores + 

1 melhor tempo 
52 a 54 18 x 2-3 

n X x 2-3 
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2 Corredores 

1/16 final 1/8 final ¼ final ½ final 

Séies Qualif. Séries Qualif. Séries Qualif. Séries Qualif. 

n 

16 

melhores 

tempos 

 

 

8x2 

8 

vencedores 

de cada 

série 

apurados 

 

 

4x2 

4 

vencedores 

de cada 

série 

apurados 

 

 

2x2 

Na final: 

os 

vencedores 

disputam 1º e 

2º lugar e 

perdedores 

disputam 3º e 

4º lugar 

 

4. A classificação final ordenará os Patinadores finalistas, por ordem de chegada, depois os 

patinadores das fases anteriores: 

4.1. Provas de Velocidade 100mts e 1000mts: 

4.1.1. A fase em que não foram qualificados (series,1/4 Final e ½ final); 

4.1.2. Os tempos obtidos por cada Patinador na fase em que não foram qualificados. 

4.2. Provas de Velocidade 500mts +D e 1 Volta ao Circuito: 

4.2.1. A fase em que não foram qualificados (series,1/4 Final e ½ final); 

4.2.2. A sua posição (primeiro critério) e os tempos obtidos por cada patinador na fase em que 

não foram qualificados (segundo critério). 

4.3. Nas Provas de Velocidade apenas os patinadores que se qualifiquem para a final terão acesso 

ao pódio. Em caso de desclassificações durante a final o pódio poderá ficar incompleto, com 

um (1) ou dois (2) patinadores. 

5. O Patinador apurado para a fase seguinte que não compareça à partida ou que não acabe a sua 

série ocupará o último lugar dessa série na classificação final (não tendo direito a ir ao pódio). No 

caso de existir mais do que um atleta nessas condições será fator de desempate a posição e/ou o 

tempo da fase anterior. 

 

ARTIGO 28. PROVAS A ELIMINAR 

1. As provas a eliminar são realizadas em pista ou estrada (circuito fechado), por eliminação direta de 

um ou mais patinadores na linha de meta, nas voltas estabelecidas pelo protocolo de prova e 

respeitando as seguintes regras: 

1.1. Não há eliminações nas primeiras voltas (variável com a distância da prova) de acordo com o 
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número de Patinadores participantes; 

1.2. As eliminações serão em voltas alternadas, numa volta toca a sineta e noutra elimina; 

1.3. Nas últimas três voltas as eliminações serão consecutivas;  

1.4. Em Pista, ficarão apenas três Patinadores para disputar o “sprint final”, última volta; 

1.5. Sempre que se apresentarem menos de oito (8) patinadores à partida de uma prova a Eliminar 

esta passará a ser Prova em Linha, sendo a distância definida pelo Comité Técnico-Desportivo 

e Direção Técnica da Patinagem de Velocidade. 

2. O protocolo de prova será sempre comunicado pelo juiz árbitro na linha de partida. 

3. A campainha tocará uma volta antes de cada eliminação e à passagem do patinador que lidera a 

prova. 

4. A determinação do patinador eliminado baseia-se no último ponto do último patim a passar na 

linha de meta. 

5. Sempre que um patinador abandonar a prova, seja por queda, fadiga ou dobragem, o seu abandono 

corresponderá a eliminação. 

6. Se durante o sprint de eliminação um patinador violar qualquer regra, o juiz árbitro poderá eliminar 

esse patinador em vez do que passou a linha de meta em último. 

7. Em caso de queda massiva ou dobragem e abandono simultâneo de um grupo de patinadores, as 

eliminações serão suspensas por igual número de patinadores retirados; O speaker anunciará em 

que volta retomarão as eliminações. 

8. O speaker anunciará o patinador eliminado e o seu dorsal será exibido por um juiz ou um elemento 

da organização, na reta oposta à meta, num quadro (manual ou eletrônico). 

9. O patinador eliminado que não abandonar a prova após o terceiro anúncio será desclassificado 

(Falta desportiva). 

10.  Protocolo das Provas Eliminar (nos Anexos) 

 

ARTIGO 29. PROVAS POR PONTOS 

1. As provas por pontos são realizadas em indoor, pista ou estrada (circuito fechado), sendo efetuada 

uma atribuição de pontos a dois ou três Patinadores na linha de meta, nas voltas estabelecidas no 

protocolo de prova: 

1.1. Para as provas de pista tal como definido nos protocolos de distância; 

1.2. Para as provas de estrada, respeitando as seguintes regras: 

1.2.1. Não há pontuações nas primeiras voltas (variável com a distância da prova, de acordo 

com o número de voltas); 
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1.2.2. Pontuações intermédias consecutivas em todas as voltas; 

1.2.3. Pontuação na última passagem pela meta – chegada; 

2. O protocolo de prova será sempre comunicado pelo juiz árbitro na linha de partida. 

3. Uma volta antes da primeira pontuação toca a campainha à passagem pela meta do patinador que 

lidera a prova. 

4. A determinação dos patinadores pontuados baseia-se no primeiro ponto do primeiro patim (em 

contacto com o solo) a passar na linha de meta. 

5. A atribuição dos pontos é feita da seguinte forma: 

5.1. Nas pontuações intermédias, o primeiro Patinador a passar pela linha de meta recebe dois 

pontos e o segundo Patinador recebe um ponto; 

5.2. Na última passagem pela meta – chegada - são atribuídos três pontos ao primeiro, dois ao 

segundo e um ao terceiro. 

6. Se durante o sprint de pontuação um Patinador violar qualquer regra, o juiz árbitro poderá trocar 

a ordem de passagem e a respetiva atribuição de pontos. 

7. Em cada sprint de pontuação o Speaker anunciará, de forma não oficial, o dorsal dos Patinadores 

pontuados. A classificação oficial só será anunciada após a revisão do juiz árbitro.  

8. No Final os Patinadores são classificados de acordo com o número de pontos obtidos. 

9. Em caso de igualdade de pontos entre dois ou mais patinadores, a posição de chegada à meta 

determina a classificação. 

10. O Patinador “dobrado” ou que não termine a prova perde os pontos ganhos até essa altura, mas 

é classificado com base na ordem de chegada ou no momento do seu abandono ou retirada. 

11. Deverão chegar ao final o mínimo de 5 atletas (no caso de haver dobragens). 

12. Poderão ser realizadas séries se: 

12.1. Na prova de 3km, no caso de haver mais de 24 patinadores inscritos; 

12.2. Nas provas de 5km e 10km, no caso de haver mais de 30 patinadores inscritos; 

13.  Protocolo de Provas (nos Anexos e Quadros). 

 

ARTIGO 30. PROVAS PONTOS/ELIMINAR 

1. A prova é realizada em pista, tratando-se de uma combinação da prova por Pontos e da prova a 

Eliminar e consiste na eliminação direta de um ou dois patinadores nas voltas ímpar, e também uma 

atribuição de pontos a dois Patinadores nas voltas par, sendo que à chegada são atribuídos pontos 

aos três primeiros a passar a meta. 
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2. A campainha tocará uma volta antes de cada pontuação e à passagem pela meta do patinador que 

lidera a prova. 

3. A prova inicia com um sprint por pontos e a eliminação será na volta seguinte. 

4. Um Patinador eliminado perderá os pontos acumulados até ao momento e será classificado com 

base na ordem de chegada. 

5. Se durante o sprint de pontuação ou eliminação um Patinador violar qualquer regra, o juiz arbitro 

poderá trocar a ordem de passagem e a respetiva atribuição de pontos ou eliminar esse patinador 

em vez do que passou a linha de meta por último. 

6. O Patinador vencedor é aquele que complete a distância em disputa e que obtenha o maior número 

de pontos. 

7. Nesta prova completam a distância pelo menos 10 (dez) patinadores. 

8. Quando na final ou em séries classificatórias exista uma quantidade insuficiente de patinadores, o 

número de eliminações deve adaptar-se retirando as primeiras eliminações, no entanto, as voltas a 

pontuar não se alteram. 

9. Protocolo de Prova: 

9.1. Provas de Pista; 

9.1.1. 10.000mts Pontos/Eliminar (Juniores e Seniores); 

9.1.1.1. Elimina 20 Patinadores + 10 Patinadores completam a Prova; 

9.1.1.2. 69 Pontos em disputa – 63 nas pontuações intermédias (21x2+21x1) /6 Pontos na 

chegada (3+2+1); 

9.1.1.3. Mais de 30 Patinadores será necessária realização de séries. 

 

ARTIGO 31. PROVAS EM LINHA 

1. As provas em Linha são realizadas em Indoor, Pista ou Estrada (Circuito Fechado) onde os 

patinadores terão de percorrer a distância estabelecida, disputando a classificação no sprint final. 

 

ARTIGO 32. PROVAS DE ESTAFETA, SISTEMA “AMERICANA” 

1. As provas de Estafeta Americana são disputadas por equipas compostas por dois ou três 

Patinadores, os quais têm de percorrer uma distância previamente estabelecida, com troca de 

Patinador na zona de transmissão. 

1.1. Se o número de equipas for muito elevado e obrigue à realização de eliminatórias, as Equipas 

podem inscrever mais um Patinador;  
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1.2. Se um Patinador cometer um ato passível de desclassificação, toda a equipa será 

desclassificada. 

2. A troca do Patinador em prova será efetuada por meio de um empurrão com as duas mãos ao seu 

colega de equipa, na anca. 

3. Cada Patinador pode percorrer qualquer distância e efetuar a troca a qualquer altura, desde que 

dentro da zona de transmissão. 

4. A última troca possível será realizada antes da última volta da prova. 

5. A equipa será desclassificada no caso de: 

5.1. Não participarem na prova pelo menos dois Patinadores; 

5.2. A troca de Patinadores não for efetuada dentro da zona de transmissão; 

5.3. O toque no colega de equipa não for efetuado com as duas mãos na anca; 

5.4. Quando um Patinador entrar na zona de transmissão e a troca não for efetuada. 

6. Durante a última volta e até ao momento que o último patinador cruze a linha de meta, apenas ao 

patinador que termina a prova por equipa é permitido estar dentro da zona de transmissão. 

7. Zona de transmissão: 

7.1. Em pista, a zona de transmissão será na reta de meta, inicia-se a meio da curva e termina no final 

da reta; 

7.2. Em estrada, a zona de transmissão inicia-se a um máximo de 100 metros e um mínimo de 50 

metros da linha de chegada; 

7.3. Considera-se que um patinador entrou na zona de transmissão quando o último ponto do seu 

segundo patim passar a linha que assinala o início da zona de transmissão; 

7.4. Considera-se que um patinador saiu da zona de transmissão quando o primeiro ponto do seu 

primeiro patim passar a linha que assinala o fim da zona de transmissão. 

8. Durante a prova, os Patinadores que aguardam a sua vez de participarem podem receber bebidas 

dos seus Treinadores, desde que não prejudiquem o bom desenrolar da corrida, sob pena de 

poderem ser punidos e originar a sua desclassificação. 

9. Os patinadores não podem ser tocados por nenhum elemento exterior à pista, sob pena de 

desclassificação. 

10.  Durante as provas de estafetas, só podem permanecer no percurso os Juízes e os Patinadores 

participantes. 

11.  As equipas “dobradas” terminam a sua prova após a passagem pela meta, depois da primeira 

classificada ter concluído a sua prova. As Equipas dobradas e eliminadas, ou as que abandonem a 

prova, são classificadas em ordem inversa à sua eliminação ou desistência. 
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ARTIGO 33. PROVAS DE ESTAFETA OLÍMPICA (MUDANÇA FIXA) 

1. As provas de Estafeta Olímpica são disputadas por equipas compostas por dois ou três Patinadores, 

os quais têm de percorrer uma distância previamente estabelecida, com troca de Patinador na zona 

de transmissão. 

2. No caso de a equipa ser constituída por três elementos, cada Patinador apenas pode entrar em prova 

uma vez. Se for constituída por dois elementos, um dos Patinadores pode repetir a distância de 

forma alternada com o seu colega de equipa. 

2.1. Se o número de equipas for muito elevado e obrigue à realização de eliminatórias, as Equipas 

podem inscrever mais um Patinador; 

2.2. Se um Patinador cometer um ato passível de desclassificação, toda a equipa será 

desclassificada. 

3. A troca do Patinador em prova será efetuada através da entrega de um testemunho. 

4. A equipa será desclassificada no caso de: 

4.1. A entrega de testemunho se efetuar fora do espaço definido no ponto anterior; 

4.2. A entrega não chegar a ser efetuada; 

4.3. O Patinador em prova não seja portador do testemunho (queda do testemunho). 

5. Durante a última volta e até ao momento que o último patinador cruze a linha de meta, apenas ao 

patinador que termina a prova por equipa é permitido estar dentro da zona de transmissão. 

6. Zona de transmissão: 

6.1. Em pista, a zona de transmissão será na reta de meta, inicia-se a meio da curva e termina no final 

da reta; 

6.2. Considera-se que um patinador entrou na zona de transmissão quando o último ponto do seu 

segundo patim passar a linha que assinala o início da zona de transmissão; 

6.3. Considera-se que um patinador saiu da zona de transmissão quando o primeiro ponto do seu 

primeiro patim passar a linha que assinala o fim da zona de transmissão. 

7. Durante a prova, os Patinadores que aguardam a sua vez de participarem podem receber bebidas 

dos seus Treinadores, desde que não prejudiquem o bom desenrolar da corrida, sob pena de 

poderem ser punidos e originar a sua desclassificação. 

8. Os patinadores não podem ser tocados por nenhum elemento exterior à pista, sob pena de 

desclassificação. 

9. Durante as provas de estafetas, só podem permanecer no percurso os Juízes e os Patinadores 

participantes. 

10.  As equipas “dobradas” terminam a sua prova após a passagem pela meta, depois da primeira 
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classificada ter concluído a sua prova. As Equipas dobradas e eliminadas, ou as que abandonem a 

prova, são classificadas em ordem inversa à sua eliminação ou desistência. 

 

ARTIGO 34. PROVAS DE CONTRA RELÓGIO POR EQUIPAS 

1. As provas contrarrelógio por Equipas são disputadas por um número indeterminado de Equipas, as 

quais têm de percorrer - segundo uma ordem determinada por sorteio ou com base numa 

classificação anterior - uma distância previamente estabelecida, partindo uma Equipa de cada vez: 

1.1. A partida será parada; 

1.2. Se um Patinador cometer um ato passível de desclassificação, toda a equipa será 

desclassificada. 

2. A prova terá apenas uma fase. 

3. A classificação é feita com base no tempo registado pela equipa, o que equivale a dizer do seu 

segundo Patinador a cortar a meta. 

4. O tempo realizado por cada Equipa, se possível, é comunicado imediatamente após a chegada. 

5. Quando dois ou mais Patinadores obtêm o mesmo tempo, aos milésimos, serão classificados “ex-

áqueo”, com exceção da atribuição dos três primeiros classificados, que terão de repetir a prova para 

desempatar entre eles. 

 

ARTIGO 35. PROVAS DE ESTAFETA DE CURTA DISTÂNCIA 

1. As provas de Estafeta de Curta Distância (500mts+D) são provas disputadas por equipas de dois (2) 

Patinadores, sob a forma de séries, os quais têm de percorrer uma distância previamente 

estabelecida, com troca de Patinador na zona de transmissão: 

1.1. Se o número de equipas for muito elevado e obrigue à realização de eliminatórias, as Equipas 

podem inscrever mais um Patinador; 

1.2. Se um Patinador cometer um ato passível de desclassificação, toda a equipa será 

desclassificada. 

2. A troca do Patinador em prova será efetuada por meio de um empurrão com as duas mãos ao seu 

colega de equipa, na anca. 

3. Na prova de 500mts Sprint por Equipas em pista, o Patinador que se apresenta à partida realiza a 

distância de aproximadamente 300m, transmitindo para o colega de Equipa que realiza a volta final 

da prova. 

4. A equipa será desclassificada no caso de: 

4.1. Os Patinadores não realizarem a troca; 

4.2. A troca de Patinadores não for efetuada dentro da zona de transmissão; 



 

 

 

 

 

 

Regulamento Técnico de Patinagem de Velocidade                                      35 / 40                                                            Versão janeiro 2023 

 

4.3. O toque no colega de equipa não for efetuado com as duas mãos; 

4.4. Quando um Patinador entrar na zona de transmissão e a troca não for efetuada. 

5. Durante a última volta e até ao momento que o último patinador cruze a linha de meta, apenas o 

patinador que termina a prova por equipa é permitido dentro da zona de transmissão. 

5.1. Considera-se que um patinador entrou na zona de transmissão quando a última roda do seu 

segundo patim passar a linha que assinala o início da zona de transmissão; 

5.2. Considera-se que um patinador saiu da zona de transmissão quando a primeira roda do seu 

primeiro patim passar a linha que assinala o fim da zona de transmissão. 

6. As séries serão constituídas em sistema de “espiral”, tendo por base o sorteio da corda ou uma 

classificação anterior. 

7. As provas de Sprint por Equipas podem ser realizadas por fases, de acordo com o número de Equipas 

participantes: 

7.1. 1ª Fase - Apuramentos; 

7.2. 2ª Fase Final; 

 

ARTIGO 36. PROVAS DE PERSEGUIÇÃO POR EQUIPAS 

1. As provas de perseguição por Equipas são disputadas em percursos simétricos, decorrendo entre 

duas Equipas de dois ou três Patinadores, que partem de pontos opostos da pista, equidistantes 

entre eles, preferencialmente a meio da reta, percorrendo ambos uma distância previamente 

definida. 

2. O tempo final da equipa é o tempo do segundo patinador a cruzar a linha de meta, sendo este o 

momento considerado para o término da prova. 

2.1. O patinador que perca o contacto com a sua equipa deve, em caso de eminente ultrapassagem 

pela equipa adversária, manter uma trajetória exterior, junto à tabela, deixando livre a 

trajetória mais rápida. 

3. Poderá haver provas de perseguição de curta distância (até mil metros) ou de longa distância (de 

três mil metros ou mais). 

4. As provas de perseguição por equipas de longa distância são realizadas apenas numa única fase, 

sendo as equipas classificadas de acordo com os tempos obtidos. O emparelhamento será efetuado 

de acordo com o ranking das equipas nas competições / provas anteriores, juntando as duas 

primeiras equipas na última série. 

5. As provas de perseguição por Equipas de curta distância podem ser realizadas por fases, de acordo 

com o número de Equipas participantes, sendo consideradas as seguintes fases: 

5.1. Apuramentos; 
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5.2. Final B (3º e 4º lugar) e Final A (1º e 2º lugar). 

6. Na primeira fase o emparelhamento das Equipas será realizado em sistema de “espiral” tendo por 

base o sorteio da corda ou uma classificação anterior. 

7. O apuramento da primeira fase é feito pelos tempos obtidos. 

8. Se o número de Equipas da categoria for entre 5 e 7 apuram os 4 melhores tempos diretamente para 

as meias-finais. 

 

ARTIGO 37. PROVAS A PONTOS POR EQUIPAS 

1.  As provas a pontos por equipas respeitam o disposto no artigo 29º, referente à dinâmica da prova 

a pontos individual. 

1.1. Os pontos conquistados não somarão para o atleta que os conquista, mas para a sua equipa. 

1.2. Em caso de saída de prova do(s) patinador(es) que pontuou/pontuaram, os pontos 

conquistados continuam a contar para a sua equipa, exceto: 

1.2.1. A equipa ficar sem patinadores em prova – deverá terminar a prova pelo menos um 

dos patinadores da equipa; 

1.2.2. O patinador que conquistou pontos for desclassificado. 

2. Vencerá a prova a equipa que somar mais pontos durante a prova, no conjunto de todos os 

patinadores que a componham, e que respeitem o mencionado no ponto um do presente artigo. 
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CAPÍTULO VII – REGULAMENTAÇÃO DOS RECORDES NACIONAIS 

 

ARTIGO 38. ENQUADRAMENTO 

1. É considerado como “recorde nacional” o melhor tempo de sempre obtido numa prova, em 

determinada distância. 

2. Anualmente o Comité Técnico-Desportivo da Patinagem de Velocidade, divulgará os “recordes 

nacionais” nas seguintes categorias / faixas etárias: 

2.1. Recordes Nacionais Masculinos e Femininos 

2.1.1.  A melhor marca obtida por um patinador de nacionalidade portuguesa. 

2.2. Recordes Nacionais de Juniores – Masculinos e Femininos 

2.2.1.  Na melhor marca obtida por um patinador de nacionalidade portuguesa com idade / 

escalão inferior a sénior. 

3. São reconhecidos “recordes nacionais” obtidos em: 

3.1. Competições oficiais que contem com a presença de Juízes nomeados pelo Conselho de 

Arbitragem/Diretor de Ajuizamento da Patinagem de Velocidade, satisfeitas todas as normas 

e regras do presente regulamento e com cronometragem eletrónica; 

3.2. Competições internacionais organizadas por Federações Estrangeiras inscritas nas entidades 

internacionais que superintendem a Patinagem de Velocidade; 

3.3. Competições organizadas pela World Skate e pela World Skate Europe; 

3.4. Competições não oficiais desde que o percurso onde a marca seja obtida seja homologado por 

uma entidade mencionada nos pontos anteriores e a cronometragem da mesma seja obtida por 

meio eletrônico. 

4. Sempre que seja estabelecido um novo “recorde nacional” deve a FPP, através do Comité Técnico-

Desportivo da Patinagem de Velocidade, divulgar o feito, através dos seus meios de comunicação, 

às Associações de Patinagem e Clubes seus filiados e à Imprensa. 
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Parte III - Disposições Finais e Transitórias  

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

ARTIGO 39. NORMA REVOGATÓRIA E ENTRADA EM VIGOR 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento Técnico de Patinagem de Velocidade, são revogadas 

todas as normas e disposições regulamentares específicas que haviam sido aprovadas e/ou 

estabelecidas anteriormente. 
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PARTE IV - Anexos 
 

 

- QUADROS E ANEXOS 

- PROTOCOLOS DE PROVAS 2023 

- PROJETO SPEEDY E SPEEDY ESCOLAR 2023 

- PERCURSOS DE FORMAÇÃO 

- RECORDES NACIONAIS (EM 01/01/2023) 

- PROTOCOLO INTER-REGIÕES 2023 


