
CURSO DE ARBITRAGEM NACIONAL ONLINE – NÍVEL I

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE

A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação – CBHP, com seu contínuo  comprometimento e 

trabalho de desenvolvimento da nossa modalidade no Brasil, abre as inscrições para o Curso de 

Arbitragem Nacional Online (parte teórica - Nível I) para pessoas maiores de 15 anos. 

Este curso é pré requisito para habilitação do segundo nível (parte teórica e prática), concluindo 

assim, a capacitação para Árbitro Nacional de Patinação de Velocidade. 

O novo árbitro fará parte do corpo de arbitragem nacional, podendo ser chamado para atuar nos 

Campeonatos da Patinação de Velocidade realizados no Brasil, desde as categorias de base até as 

categorias de elite, promovidos por clubes, federações e pela confederação. Só poderá atuar 

como árbitro da CBHP, pessoas maiores de 18 anos. Nas aulas virtuais de conteúdos teóricos do 

nível I, a título de conhecimento das regras e suas aplicações, poderão participar pessoas acima 

de 15 anos.

A inscrição no curso não tem custo e será realizada através do formulário on-line disponível no 

link https://bit.ly/327Xn6W , até o 30 de julho. O curso será ministrado através da plataforma 

Zoom. O link de acesso às aulas será encaminhado aos participantes através do e-mail cadastrado

no formulário.

O nível I possui carga horária total de 10 horas distribuída em três encontros virtuais, que serão 

realizados no mês de agosto nos dias: 

01/08/2020 – sábado (15h às 18h) 
02/08/2020 – domingo (15h às 18h) 
08/08/2020 – sábado (15h às 18h) 

No final do curso será feita uma avaliação por meio de um formulário digital, deve adquirir a nota 

minima de 70% para ser aprovado. A CBHP emitirá um Certificado Digital de conclusão do curso 

contendo a carga horária do mesmo.   
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AULA TEÓRICA – NÍVEL I
Encontro virtual Conteúdo

SÁBADO 
01/08/20

Estrutura organizacional e atual situação da modalidade no Brasil.

Introdução à patinação de velocidade

Estrutura do corpo de arbitragem e suas funções.

Posicionamento e postura adequada do árbitro

Direitos e Deveres do árbitro.

DOMINGO 
02/08/20

Conhecendo  os  Regulamentos  que  regem  a  Patinação  de  Velocidade  a  nível
Nacional e Internacional.

Apresentação  das  regras  gerais  da modalidade  (  circuitos,  distancias,  tipos  de
competição, entre outros).

SÁBADO 
08/08/20

Regras disciplinares e sanções

Resultados Oficiais / Recursos

Premiação

Avaliaçao 

INFORMAÇÕES 

• e-mail para: velocidade@cbhp.com.br
• Whats App: (61) 982820264

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Moacyr Neuenschwander Junior
Presidente

                                                        Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora
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