
PROJETO 

Conversando com o Comitê 



O papel e funções do Data Operator (DO) em uma competição de Patinação Artística. 

DATA OPERATOR (DO) 



ROLLART 

Painel de Julgamento Painel Técnico 



EVENT MANAGER 

 Cadastra as informações do evento no Sistema 

 Cadastra atletas e provas no sistema 

 Cadastra juízes no sistema 

 Organiza a lista de ordem de saída dos atletas 

 Imprime material necessário para julgamento (Sets) 

 Recebe os resultados do Operador de Dados e organiza para distribuição e publicação 

 Organiza a lista de informação a ser utilizada na transmissão de vídeo (quando disponível) 

 

 Os resultados devem ser entregues ao Árbitro Geral ou Comitê. Somente após a autorização de um deles é que 

o resultado poderá ser divulgado. 

Deve deixar tudo em ordem e funcionando 



PAINEL TÉCNICO 

TECHNICAL 

SPECIALIST 

ASSISTANT CONTROLLER DATA OPERATOR 



DATA OPERATOR (DO) - GERAL 

 

 Cadastra todos os elementos chamados pelo Especialista Técnico 

 Rotações (jumps, throw jumps, twist jumps...) 

 Níveis (Steps, Spirals, Sequences, Travelling...) 

 Deduções 

 Confirma e manda os elementos para o painel de juízes 

 Pode revisar a inserção dos elementos durante e ao final da performance 

 Checa os QOEs e Componentes antes de liberar o resultado 

Conhece a interface técnica em todos os detalhes 



DATA OPERATOR (DO) - FUNÇÕES 

 Cadastra no sistema os elementos que são chamados pelo TS; 

 Antes da prova iniciar, ele é responsável por deixar todo Sistema em 

funcionamento. Conexão com os juízes, verificar ordem de saída dos 

atletas já cadastrados no Sistema; 

 Rodar um teste de conexão do Sistema; 

 Clica START no Sistema quando o TS chamar; 

 Coloca os todos os elementos, níveis, quedas que são chamadas pelo 

especialista; 

 No momento que iniciam as steps sequences ou os elementos de 

dança, deve habilitar no Sistema para que os juízes saibam o início do 

elemento; 

 Clica no botão REVIEW para cada elemento que for solicitado; 

 No final da prova do atleta ele deve ler a lista de elementos para que o CT, 

AS e RE possam revisar; 

 Pedir a média do primeiro patinador e confirmar com o RE, que pode 

alterar alguma informação antes de enviar para os juízes; 

 Marcar ou retirar os ASTERISCOS dos elementos revisados pelo RE que 

estão fora do regulamento. 



NOVIDADES - 2020 

  Licenciamento (CBHP e Federações)  

 

  Gerenciamento de eventos  
(personalização da competição: nome, descrição, logotipo, patrocinadores...) 

  

  Interfaces do operador de dados  
(duas inserções para elementos de níveis; nível Base;  

Lutz no edge (!); bônus para os spins)  

 

  Revisão / Vídeo  
Permite exibir não apenas a pontuação final, mas também ordens de entrada,  

divisão em grupos, classificação final e pontuação parcial 

 



ROLLART - REVIEW 

  Código de Ética 
 No caso de erro humano (inserção incorreta de elementos ou componentes técnicos) ou cálculo matemático incorreto, o Referee 

pode decidir, em colaboração com o painel técnico, fazer as alterações. A correção deve ocorrer antes da cerimônia de premiação 

ou antes do anúncio dos resultados (no caso de SP, SD)  

 Se, com a correção dos erros, o ranking de um SP ou SD mudar, a ordem de saída deve ser refeita  

 Em caso de alteração, no PDF aparecerá a indicação REVISED  

  Funcionalidades (sob licença) 
 Editar elementos, componentes (incluindo fator de multiplicação), deduções 

 Recálculo de pontuações e classificações 



ROLLART  SYSTEM 



INTERFACES - DATA OPERATOR (DO) 
Uma para cada disciplina  

Free Skating 
 

 

Couple & Solo Dance 
 

 

Pairs 
 

 

Precision 
 

 



INTERFACES – (DO) FREE SKATING 

 Judges 

 Elements 
 Jumps 

 Spins 

 Steps 

 

 Function keys & timer 

 Deductions 
 Element List 
 Segment details 



INTERFACES – (DO) COUPLE DANCE 

 Judges 

 Elements 
 Pattern 

 Lifts 

 Sequences 

 

 Function keys & timer 

 Deductions 
 Element List 
 Segment details 



INTERFACES – (DO) SOLO DANCE 

 Dança Compulsória 

 Style Dance 



INTERFACES – (DO) PAIRS 

 Judges 

 Elements 
 Jumps 

 Lifts 

 Spins 

 Sequences 

 

 Function keys & timer 

 Deductions 
 Element List 
 Segment details 



INTERFACES – (DO) PRECISION 

 Judges 

 Elements 
 Traveling 

 Rotating 

 Pivoting 

 Function keys & timer 

 Deductions 
 Element List 
 Segment details 

 
 

 Linear 

 Intersection 

 No Hold 

 Move 

 Creative 

 



JUDGES INTERFACE 

 Elements list 

 Deductions 
 Components 

 Send Components 
 Send Marks 

Mesma interface para todas as disciplinas.  
 Dança compulsória: apenas Skating Skills & Performance 



JUDGES POINT OF VIEW – AT WORK 

Níveis dos elementos 
Não aparecem os níveis para os elementos de nível (sequences, steps, lifts…) 

Não aparecem as confirmações dos spins 

 Deduções:  
Apenas para os saltos “under graded”  

No level jump: 
Tem o QOE “0” automático pelo sistema 



VÍDEO 
NACIONAL 



JUDGES 





VÍDEO 
INTERNACIONAL 



JUDGES 





PROTOCOLO  



ROLLART CALCULATOR 

Bem-vindo ao aplicativo Oficial World Skate RollArt Calculator! Este aplicativo foi projetado para 

ser usado por patinadores e treinadores que desejam avaliar um programa de patinação artística 

em termos de pontuação no RollArt e conformidade com as regras de 2020 do World Skate. 

 

O aplicativo permite que você insira elementos técnicos e componentes artísticos usando uma 

interface de tela de toque intuitiva para criar uma representação eletrônica de um programa de 

Patinação. À medida que cada elemento é adicionado, o aplicativo resume os valores subjacentes 

e exibe a pontuação do programa como seria no sistema de julgamento RollArt.  

 

Além disso, ele fornecerá orientações sobre o que um programa deve conter com base nas regras 

do World Skate de 2020, idade, gênero e segmento de programa. Ele recebe as atualizações de 

regulamento automaticamente.  

 

Cada elemento individual também é avaliado quanto à conformidade com recomendações 

adicionais sobre elementos excessivos, elementos ilegais e elementos ausentes. 

 

Ao final, ele disponibiliza av visualização de protocolos, exatamente como é feito em uma 

competição oficial. 

 

Em resumo, a Calculadora RollArt é uma ferramenta incrível para qualquer patinador ou treinador 

que deseja criar o melhor programa compatível com o RollArt. 



MUITO 

OBRIGADA! 



Desenvolvido por: Gabryella Regina – Diretora Arbitral Febrahpa 

                             e Ana Paola Loeblein – Diretora Arbitral FGP 
 

Este é um material de apoio para a instrução e formação de árbitros nacionais CBHP. 

Consiste no entendimento das funções dentro do Painel Técnico com o Data Operator. 


