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MDA – ÚLTIMO DIA 
 

TERMINA HOJE O PRAZO DE 

ENVIO DO MAPA DE 

DISPONIBILIDADES PARA 

ÁRBITROS QUE DEVE SER 

REMETIDO PARA:  fpv.arbitragem.provas@gmail.com 

PREPARAÇÃO dos ÁRBITROS 

Depois de dois anos de preparação em que participaram nas 

respectivas formações um total de 346 Juízes, Oficiais de Regata, 

Balizadores e Medidores, é tempo de por à prova e praticar os 

conhecimentos adquiridos. 

Mas não ficaremos por aqui, pois está a ser estudado pelo Conselho 

de Arbitragem um novo modelo de formação, com incidência mais 

prática, que ainda este ano será aplicada. 
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NOVO ANO 

Tem início em 2 de fevereiro a primeira prova nacional deste ano e a 

partir de aí se seguirão mais 47 provas que incluem 4 Campeonatos 

do Mundo, 4 Campeonatos da Europa, 3 Campeonatos Ibéricos, 5 

Campeonatos de Portugal, 9 Campeonatos Nacionais, 5 Etapas de 

Campeonatos Nacionais e 14 Provas de Apuramento Nacional. 

NOVO MAPA DE DISPONIBILIDADES 

Este MDA tem inovações importantes, em linha com os actuas 

Regulamentos, simplificando a burocracia anterior: 

• Um Árbitro que deseje deixar de actuar e passar a 

”Não Activo” não necessita de enviar uma declaração, basta não 

enviar o Mapa ou nele colocar uma cruz no local designado. 

• Um Árbitro que se recuse declarar que em caso de Conflito de 

Interesse numa prova enviará imediatamente a respectiva 

declaração, basta não assinalar no local designado que aceita 

cumprir com as declarações de Conflito e passará a “Não Activo” 

ao abrigo dos Artigos 1.2.1.6 e 1.5.11.9 do Regulamento. 

QUEM DEVE PREENCHER O MDA 

Todos aqueles que pretendem actuar no presente ano, para além de 

possuírem a licença desportiva de Árbitro actualizada, devem 

preencher e enviar o MDA para fpv.arbitragem.provas@gmail.com 

dentro do prazo indicado. 

Somente os Juízes e Oficiais de Regata (incluindo os Estagiários) 

terão de preencher o MDA para poderem actuar em 2019. 
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