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XXI CURSO INICIAL DE ÁRBITROS DE TRIATLO 

30 de JUNHO e 1 de JULHO de 2018 

 

SÁBADO, 30 de JUNHO  

09h30 – Check-In dos Formandos. Secretariado. (15 min) 

Abertura dos trabalhos. Presidente do Conselho de Arbitragem e Competições (CAC) – Anabela 

Santos. (10 min) 

Apresentação dos formandos e preletores; apresentação do Plano de Formação – Diretora do 

Curso, Presidente do CAC – Anabela Santos. (5 min) 

10h00 – Estrutura funcional da Federação de Triatlo de Portugal (FTP); breve resumo histórico 

e caraterização do Triatlo – Anabela Santos. (10 min) 

10h10 – Legislação aplicável ao desporto, estatutos da FTP e regulamentos diversos aplicáveis 

à modalidade e arbitragem (abordagem) – Anabela Santos. (20 min) 

10h30 – Regulamento Geral de Competições – Anabela Santos. (30 min) 

11h00 – Pausa. (15 min) 

11h15 – O perfil do árbitro de triatlo, sua postura e suas competências – Anabela Santos. (15 

min) 

11h30 – Metodologias de trabalho Parte I – Anabela Santos. (60 min) 

12h30 – Pausa para Almoço. (1h30min) 

14h00 – Estrutura funcional da Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM); Estatutos e 

Regulamentos – Presidente da ARTM – Victor Rodrigues. (30 min) 

14h30 – O Regulamento de Arbitragem da Madeira e o Regulamento de Arbitragem da FTP – 

Victor Rodrigues. (30 min) 

15h00 – O Regulamento Técnico – análise e fundamentação – Anabela Santos. (120 min) 

17h00 – Metodologias de trabalho Parte II – Anabela Santos. (120 min) 

19h00 – Encerramento dos trabalhos. 
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DOMINGO, 1 de JULHO  

9h30 – Simulação de uma prova de Triatlo. Presidente do Conselho Regional de Arbitragem – 

Adriano Olim. (60 min) 

O que fazer? 

 Antes do início da prova; 

 Durante a prova; 

 Após o final da prova. 

10h30 – Regras e Penalizações – Anabela Santos e Adriano Olim. (90 min) 

Simulação de infrações praticadas pelos atletas nas provas e modo como são aplicadas as 

Penalizações: 

 Natação; 

 Ciclismo; 

 Corrida. 

12h00 – Encerramento dos trabalhos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

O teste final será feito através da plataforma e-Learning da FTP, em data a anunciar.   

A parte teórico-prática será a seguinte:  

 Realizar atividades em 5 provas nas modalidades de Triatlo, Duatlo, Aquatlo e 

Aquabike, com acompanhamento de 1 Árbitro tutor, que avaliará o desempenho de 

cada um. Avaliação essa que será transmitida ao CAC.  

Finalizada a parte teórica, efetuado o teste e realizada a parte teórico-prática, com 

aproveitamento, os formandos passarão a integrar o quadro da arbitragem, devendo licenciar-

se na FTP, para passarem a exercer a categoria de Árbitro Estagiário. 

Serão passados certificados do curso pelo CAC da FTP.  

O curso não tem qualquer custo associado para os participantes. 

Só serão válidos os formulários que forem submetidos até ao dia 28/06/2018.  

Os candidatos selecionados serão convocados, por email, para a formação a ter lugar na Junta 

de Freguesia de Machico. 


