Associação de Patinagem do Porto
Conselho de Arbitragem
Guia de Provas: Teste de Iniciação
1. Horário de Prova – É regulamentar a presença do/a(s) juízes 30 minutos antes do início da
prova. O clube deverá ter em consideração este intervalo de tempo para a marcação da
mesma.
É aconselhável que o/a(s) patinadores realizem os seus aquecimentos/treinos durante este
período, de forma a rentabilizar recursos e duração da prova.
2. Receção aos juízes ‐ Deverá ser realizada pelo/a responsável da prova que deverá ter total
autonomia para permitir que o/a Juiz Árbitro coloque todo o tipo de questões relacionadas
com a prova.
3. Sala de reunião ‐ O clube deve disponibilizar uma sala exclusiva para que a reunião de
juízes se possa realizar com tranquilidade e privacidade. Neste espaço, de caráter privado,
poderá ser realizada a reunião entre o/a Juiz Árbitro e o/a delegado do clube responsável,
para validação das inscrições e verificação de licenças.
4. Licenças – É no momento prévio à prova deverão ser apresentadas todas as licenças de
patinadores em prova.
Em caso de falta da licença, a mesma poderá ser substituída por documento oficial de
identificação (Cartão de Cidadão, Bilhete Identidade, Cédula Pessoal, Passaporte, Carta de
Condução).
5. Material ‐ Todos os clubes deverão possuir um mínimo de três (3) placas verdes e três (3)
placas vermelhas imprescindíveis à realização das provas.
É da responsabilidade do clube a produção da ficha de inscrição/classificação de seus/suas
patinadores/as, que deve ser digitada a computador (não manuscrita). Durante a receção ao
grupo de juízes, o/a responsável do clube deverá apresentar ao/à Juiz Árbitro duas (2) cópias
da ficha de inscrição/classificação, devidamente preenchida com as provas que se cada
patinador/a irá realizar.
6. Área reservada ao ajuizamento ‐ É fundamental que a área disponibilizada para os juízes
esteja devidamente vedada limitando, ao máximo possível, a passagem de pessoas inerentes
à prova e impedindo o acesso de outras.
Devem ser disponibilizadas condições adequadas à prática do ajuizamento, nomeadamente
a disponibilização de cadeiras e mesas adequadas a pessoas adultas.
7. Confirmação de resultados ‐ No final da prova, o/a(s) dirigentes de todos os clubes
participantes na prova deverão esperar que o/a Juiz Árbitro lhes entregue a respetiva ficha
de resultados (apenas do seu clube) para confirmação de resultados e posterior assinatura.
Por cada clube participante, as folhas serão verificadas e assinadas quer pelo/a Juiz Árbitro
quer pelo/a responsável do respetivo clube.
7. Pagamento ‐ No final da prova, o pagamento a realizar aos/às juízes deverá ser de
carácter individual, efetuado na sala previamente designada para a reunião de juízes.
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