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Apresentação de relatório de estágio para obtenção da categoria de Árbitro Nível 1 (de 
acordo com o artigo 10º do Regulamento de Arbitragem, de julho de 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria João de Jesus Parreira 

 

Curso de Árbitros de Tiro com Arco, realizado em 22 e 23 de Junho de 2013, promovido 
pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco, com nota final de 14 valores. 

 

Estágio realizado no Campeonato Nacional de Tiro com Arco, na época desportiva 
2013/2014, em duas provas de Sala e uma de Campo: 

2013/12/01 - 5ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Sala 

2014/02/02 - 8ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Sala 

2014/06/15 - 6ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Campo 
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INTRODUÇÃO 
O presente relatório de estágio destina-se à obtenção da categoria de Árbitro Nível 1, 
conforme exigido pelo artigo 10º do Regulamento de Arbitragem, de julho de 2013, 
tendo sido elaborado após a frequência do Curso de Árbitros de Tiro com Arco, realizado 
em 22 e 23 de Junho de 2013 e as provas realizadas no Campeonato Nacional de Tiro 
com Arco em 2013/12/01, 2014/02/02 e 2014/06/15. 

O curso efetuado permitiu o reconhecimento de que o papel do árbitro durante um 
torneio de tiro com arco consiste em garantir que todos os arqueiros beneficiem, com 
segurança, de boas condições para a prática do tiro com arco e que dentro da mesma 
classe e categoria estejam em igualdade de circunstâncias, permitindo uma competição 
justa, não só em determinada prova mas de forma consistente em todas as provas 
realizadas. Para isso a sua conduta deverá reger-se pelos princípios da legalidade, 
imparcialidade, competência, responsabilidade e integridade. 

O conhecimento de todas as regras das disciplinas de Tiro com Arco implementadas pela 
World Archery, que a Federação Portuguesa de Tiro com Arco reconhece e com as quais 
se rege, com algumas adaptações à realidade nacional, é fundamental para o exercício da 
função de Árbitro. 

Na elaboração do presente Relatório foram tidos em referência os documentos em vigor 
na Época Desportiva na qual foi realizado o estágio, 2013-2014, sendo que estão 
igualmente referidos os documentos entretanto alterados e que irão estar em vigor na 
Época Desportiva 2014-2015. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE / ATIVIDADE 

História 

O arco e flecha garantiu a sobrevivência de vários de nossos antepassados como 
instrumentos de caça eficaz quando o homem ainda habitava cavernas e  definiu o rumo 
de batalhas na Antiguidade e Idade Média. 

 

 

 

 

O Barranco de la Valltorta, em Espanha com 
registos rupestres de caça com arco. 
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1415 - Batalha de Agincourt. Arqueiros franceses e ingleses. H.W. Koch. 

 

 
1325 - Geoffrey Lluttrell 

 

O aparecimento das armas de fogo retirou interesse militar aos arqueiros, tendo a 
atividade de tiro com arco permanecido como uma prática recreativa. 

A partir do século XVI surgiram vários tipos de sociedades relacionadas com o tiro com 
arco destacando-se a Society of Archers at Scorton (1673), cujo torneio anual, o  Antient 
Silver Arrow, ainda hoje acontece, sendo o evento desportivo mais longo e antigo do 
mundo.  
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Primeiro encontro anual da National Archery Association, em White Stocking Park, Chicago, 1879 Leslie's 
Illustrated.  
 

 

Delegação da West Kent Archery Society no Grand National Archery Meeting, em Cheltenham, 1887. 
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De 1900 a 1908 o Tiro com Arco esteve presente nos Jogos Olímpicos, sendo que logo em 
1904 houve competição feminina, fazendo com que o tiro com arco tenha sido um dos 
primeiros desportos a incluir mulheres.  

 
Olimpíadas de 1908, em Londres.  

 

Após uma representação fugaz em 1920, só em 1972 foi reintroduzido nos Jogos 
Olímpicos. Esta ausência relaciona-se com a inexistência de regras universais e 
associações de arqueiros no país que organizava os jogos. 

Em 1931, na Polónia, foi fundada a Federação Internacional de Tiro com Arco (FITA), 
atualmente World Archery (WA), tendo adotado estatutos e regulamentos de 
competição. Foi devido a esse movimento que se conseguiu o interesse por este 
desporto em todo o mundo e em 1972 implementou-se definitivamente como 
modalidade olímpica. 

A Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA) foi fundada em janeiro de 1962. 

Hoje em dia o Tiro com Arco é um desporto de elevada precisão que é praticado com 
regras e em condições de segurança bem definidas pelas respetivas federações 
desportivas, quer a nível nacional (FPTA) quer internacional (WA e WAE). 

 

Mitologia 

Embora esteja provado que fundação da cidade de Lisboa por Ulisses seja só uma lenda, 
este herói tem uma história interessante relacionada com o Arco. 

Na mitologia grega, Ulisses é retratado como sendo muito hábil na arte de arco e flecha. 
Penelope, pensando que o marido nunca mais iria regressar a Ítaca após vinte anos de 
ausência, depois insistência do pai para que voltasse a casar, propõe uma competição 
para determinar qual dos seus pretendentes poderia receber a sua mão, na qual 
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deveriam conseguir disparar com o arco de Ulisses. Ulisses, de volta da guerra de Troia e 
disfarçado como pastor, é o único que consegue encordoar o seu próprio arco, abri-lo e 
atirar uma flecha através de 12 anéis. Desta forma consegue provar à sua mulher quem é 
e derrotar todos os que se aproveitaram da sua longa ausência. 

 

 

Arco 

O arco foi desenvolvido por todas as civilizações antigas, de forma independente uma da 
outra, o que gerou uma enorme variedade, do assimétrico e eficiente arco huno ao 
compacto e preciso arco indígena brasileiro, chegando aos arcos modernos, utilizados na 
modalidade desportiva de tiro com arco. 

 

A - Arco de Holmegaard, Dinamarca, 9200 AC. Um dos mais antigos já descobertos. B - Arco recurvo do 
Lago Ledro da idade do Bronze. 

 

 

Arcos encontrados na tumba de Tutankamon, descoberta em 1992. 
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Povos que desenvolveram grandes perícias com o arco: A) Arco longo medieval de teixo; B) arco de nativos 
da América curvado; C) arco angulado do Oeste da Ásia; D) arco do povo cita; E) arco turco do século XVII; 
F) arco dos tártaros da Crimeia 

 

Os arcos atuais com que se compete nas provas realizadas sob a égide da FPTA são os 
arcos recurvos e os arcos compostos, ou compound, utilizando flechas de alumínio e 
carbono. 

 

      

Arco Recurvo       Arco Compound 
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Tiro com Arco 

O desporto de tiro com arco tem como objetivo atirar um determinado número de 
flechas, utilizando um arco, e acertar num alvo, o mais perto do centro possível, a uma 
ou várias distâncias pré-estabelecidas. Consistência, precisão, concentração e 
perseverança são fatores determinantes para obtenção de um bom resultado. 

De forma a garantir que todos os arqueiros compitam de igual forma foram estabelecidas 
diversas regras, sendo algumas adaptadas ao tipo de arco utilizado. 

 

 

 

Arbitragem 

A arbitragem destina-se a garantir que as regras estabelecidas sejam implementadas 
corretamente, beneficiando todos os atletas das mesmas condições, e que o 
desportivismo prevaleça. 

Destina-se ainda a garantir que o desenrolar dos torneios e competições se efetue de 
forma fluida, sem interferências exteriores, de modo a que não haja distrações e que o 
empenho dos arqueiros seja exclusivamente dedicado à sua performance para atingir os 
melhores resultados. 

Paralelamente há que garantir, quer para os atletas quer para os espectadores e todas as 
pessoas envolvidas, condições de segurança nos recintos utilizados. 

De acordo com o juramento olímpico para os juízes, a arbitragem deverá ser realizada 
com total imparcialidade, respeitando e seguindo as regras dos jogos, num espírito de 
desportivismo. 

O árbitro deverá assim possuir Dignidade e Conhecimento e ser Responsável, 
Competente, Imparcial, Integro, Assertivo, Rigoroso e Prudente. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

WA 

- Constitution and Rules (última versão de Julho de 2014) 

WAE 

- WAE Constitution (Julho 2014) 

FPTA 

- Estatutos (Novembro de 2012) 

- Regulamento de Arbitragem (Julho de 2013) 

- Regulamento de Organização de Quadros Competitivos (Junho de 2012 e Julho de 2014) 

- Regras a vigorar na Época Desportiva de 2013-2014 - Comunicado 13/2013  

- Regras a vigorar na Época Desportiva de 2014-2015 - Comunicado 09/2014  

 

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Do Regulamento de Arbitragem destacam-se 3 artigos para a prática da atividade de 
árbitro em tiro com arco, nomeadamente o artigo 2º, o 19º e o 21º, os quais se 
transcrevem: 

ARTIGO 2º - Funções e Responsabilidades dos Árbitros 

1. O Árbitro deverá ser conhecedor dos regulamentos e regras em vigor, aprovados 
pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA), pela World Archery Federation 
(WA) e pela World Archery Europe (WAE).  
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2. Os Árbitros são os responsáveis por assegurar o cumprimento, em competição, dos 
regulamentos e regras referidos no número anterior, quer pelos arqueiros, quer por 
todos os que se encontrem no campo ou local de tiro, onde se desenrolam as 
atividades desportivas de tiro com arco.  

3. Compete aos Árbitros decidir, de forma soberana, de acordo com as normas 
referidas no número anterior, sempre que no decurso de uma prova, ou no período 
imediatamente anterior ou subsequente à realização de uma prova, possa ser posta 
em causa a segurança de todos os que se encontrem no campo ou local de tiro.  

4. Sem prejuízo do referido nos números anteriores, na sua atuação os Árbitros 
deverão usar sempre de prudência, rigor e imparcialidade, tomando as decisões de 
forma justa e com bom senso, tentando sempre que possível proteger os arqueiros. 

ARTIGO 19º ‐ Funções dos Árbitros em Prova 

2. Sem prejuízo de outras competências atribuídas neste Regulamento, os Árbitros 
deverão: 

a) Estar presentes no local de tiro pelo menos 30 minutos antes da hora indicada no 
regulamento da prova para o início da inspeção de material e/ou período de ensaio; 

b) Antes do início da prova, certificar‐se que a mesma responde aos critérios de 
segurança exigidos pela FPTA, WAE e WA; 

c) Assegurar o normal desenrolar da prova, e se o não for possível, interrompe‐la ou 
termina‐la; 

d) Assegurar o cumprimento dos regulamentos da FPTA, WAE e WA;  

e) Colaborar com a organização da prova na verificação das pautas e resultados da 
prova; 

f) Elaborar o relatório de prova no prazo de 5 dias úteis. 

ARTIGO 21º - Relatório de prova 

1. O relatório de prova é elaborado pelo Árbitro Principal, durante e no final da prova, 
devendo ser assinado por todos os Árbitros que tenham sido nomeados. Opiniões 
divergentes devem ser expressas e assinadas. Este relatório deve ser entregue ao 
Conselho de Arbitragem e à Direção da FPTA até 5 dias úteis após a realização da 
prova em questão.  

2. Deverá sempre ser anexado ao relatório de prova o regulamento da prova em 
questão, fornecido pela organização responsável. 

3. O relatório de prova deve ser elaborado em impresso próprio, devendo constar do 
mesmo a seguinte informação:  

a) Hora de início e fim da revisão de material;  

b) Hora de início e fim do ensaio;  
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c) Hora de início e fim de cada uma das distâncias;  

d) Hora de início e fim dos intervalos;  

e) Hora de início e fim das interrupções superiores a 5 minutos, se as houver;  

f) Análise e apreciação do local de tiro e respetivas condições de segurança;  

g) Ocorrências que tenham levado à interrupção ou ao termo da prova, ou à 
alteração da ordem de tiro;  

h) Ocorrências passíveis de procedimento disciplinar; 

i) Ocorrência de protestos, os quais deverão ser anexados ao relatório de prova;  

j) Outras ocorrências consideradas pertinentes.  

4. No caso do espaço reservado para cada ocorrência não ser suficiente poderá ser 
anexada uma folha em branco devidamente referenciada e assinada por todos os 
Árbitros nomeados. 

Conforme já expresso em ponto anterior o árbitro deverá possuir Dignidade e 
Conhecimento e ser Responsável, Competente, Imparcial, Integro, Assertivo, Rigoroso e 
Prudente. 
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PLANIFICAÇÃO 
Uma vez que as regras que regem a atividade de tiro com arco em Portugal são os 
regulamentos da WA, escritos em inglês, e que existem adaptações emanadas pela FPTA, 
senti a necessidade de traduzir algumas regras básicas e agregar ambos os documentos 
de forma expedita e resumida que me servissem como auxiliares de memória. 

Desta forma, após o curso e antes do início das provas, elaborei algumas brochuras 
temáticas que sintetizam os regulamentos da WA e a sua adaptação aos procedimentos 
das provas realizadas em Portugal, conforme anexo, sobre os temas: 

- Regras de Tiro. 

- Inspeção de Equipamento. 

- Inspeção de Recinto e Alvos - Campo. 

- Inspeção de Recinto e Alvos - Sala. 

 

 

 

 

Preparação para as provas onde foi realizado o estágio 

Antes de cada prova onde foi realizado o estágio, a preparação foi feita em dois níveis. O 
primeiro com a releitura dos regulamentos e o segundo com a verificação de que todo o 
material necessário para exercer a função de árbitro estava preparado. 
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Com efeito foram relidos os Regulamentos da WA e dos Quadros Competitivos, bem 
como as brochuras realizados sobre os referidos regulamentos, verificando se houve 
alguma atualização.  

Foi igualmente lido o Regulamento da Prova que se iria efetuar. 

Foi preparado o material e documentos a levar. 

 

Material: 

- Uniforme. 

- Fita métrica. 

- Canetas - azul ou preta e vermelha. 

- Bloco de notas. 

- Lupa. 

- Lanterna. 

- Paquímetro. 

- Apito. 

- Relógio com cronómetro. 

 

 

 

 

Documentos: 

- Cópia dos regulamentos. 

WA: 

Constitution and Rules 

Judges Guidebook 

FPTA: 

Regulamento da Organização dos Quadros Competitivos 

Regras a vigorar na Época Desportiva de 2013-2014 - Comunicado 13/2013 
(Comunicado 09/2014 para as Regras de 2014-2015) 

- Regulamento da Prova. 

- Grelhas de emparelhamento. 
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PROVAS ONDE FOI REALIZADO O ESTÁGIO 

5ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Sala 

Data: 2013/12/01 

Organização: CDA - Clube Desportivo “os Águias” 

Local: Nave Desportiva de Alpiarça, Centro de Exposições de Alpiarça 

Árbitros: Carlos Herminio e José Almeida 

Árbitros estagiários: Maria João Parreira 

Tempos: 

Fase Hora de Inicio Hora de Fim 

Abertura de campo e revisão de 
material 

9.00 9.45 

Tiro de ensaio 9.50 10.20 

Open - 1ª parte 10.20 11.45 

Intervalo 11.45 12.00 

Open - 2ª parte 12.00 13.30 

Intervalo 13.30 14.00 

Eliminatórias 14.05 15.55 

 

“O local apresenta condições excecionais para a prática da modalidade, com ótimas 
condições de segurança. A linha de bastidores foi recuada, tendo melhorado bastante as 
condições para os praticantes e equipa de arbitragem no que respeita ao espaço atrás da 
linha de espera. Os sanitários estavam a funcionar na plenitude.”1 

 

8ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Sala 

Data: 2014/02/02 

Organização: FPTA - Federação Portuguesa de Tiro com Arco 

Local: Pavilhão Multiusos de Rio Maior 

Árbitros: Carlos Herminio e Miguel Duarte 

Árbitros estagiários: Maria João Parreira 

                                                           
1
 Do Relatório de Prova. 
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Tempos2: 

Fase Hora de Inicio Hora de Fim 

Abertura de campo e revisão de 
material 

9.30  

Tiro de ensaio   

Open - 1ª parte   

Intervalo   

Open - 2ª parte   

Intervalo   

Eliminatórias  17.00 

 

“Por falta de iluminação em determinados setores houve a necessidade de deslocar 
alguns bastidores, fazendo-se um pequeno ajustamento ao campo. Esta operação não 
atrasou significativamente a prova pois todos ajudaram (organização e equipa de 
arbitragem).”3 

 

 

                                                           
2
 Tabela não preenchida por falta de informação no Relatório de Prova. 

3
 Do Relatório de Prova. 
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6ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Campo 

Data: 2014/06/15 

Organização: AEFCT - Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Local: FCTódromo, Campus da FCT-UNL, Almada 

Árbitros: Francisco Galveias e José Almeida 

Árbitros estagiários: Maria João Parreira 

Tempos: 

 

 

“A Organização, não dispunha do respectivo Regulamento daquela Prova, no local. As 
condições do Campo de Tiro, eram das mais Precárias, alguma vez visto em provas de tiro 
com arco. Demorava-se uma eternidade, entre Séries, devido á procura das Flechas por 
parte dos Arqueiros, imediatamente a seguir aos Bastidores, isto porque estava aquele 
local cheio de ervas que escondiam as flechas. Nas Eliminatórias, a Organização não 
dispunha de apoio informático em condições, que pudessem, prosseguir, o já atrasada 
hora da prova, no qual os Árbitros em Campo, tiveram que emparelhar, todos os 
resultados existentes, e também, a falta de dados que primeiramente não estavam 
presentes, e que também não havia folhas adequadas para emparelhar, nas diversas 
etapas das Eliminatórias, e eu, como ainda disponho de listas de emparelhamento. Esta 
prova terminou por volta das 18h45, e depois, esperou-se outra eternidade, para a 
entrega de prémios.”4 

 
                                                           
4
 Do Relatório de Prova. 

Fase Hora de Inicio Hora de Fim 

Abertura de campo e revisão de 
material 

9.00  

Tiro de ensaio 10.14 10.55 

Open - 1ª parte   

Intervalo 12.35 12.50 

Open - 2ª parte   

Intervalo 14.30 16.00 

Eliminatórias 16.20 18.45 
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ATIVIDADES REALIZADAS 

Durante as 3 provas onde foi realizado o estágio foram realizados diversos trabalhos, 
conforme abaixo descritos, sendo que não cheguei a realizar a verificação do recinto, 
trabalho esse já feito pelos árbitros da prova. 

 

Trabalhos não efetuados 

Inspeção do recinto: 

Segurança. 

Configuração do campo. 

Bandeiras (no caso do Campo) 

Distâncias. 

Verificação de equipamento: 

Sinais de luzes.  

Equipamento sonoro. 

Bastidores. 

Alvos. 

 

 

Trabalhos efetuados 

Antes da prova: 

Verificação de presenças. 

Inspeção de material. 

Participação em reuniões. 
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Durante a prova (qualificação e eliminatórias): 

Controlo do tempo. 

Anotação dos tempos de início e fim da sequência da prova. 

Verificação do cumprimento das regras de tiro. 

Verificação do cumprimento das regras de segurança. 

Verificação do posicionamento dos arqueiro da linha de tiro. 

Verificação da forma de abertura dos arcos. 

Lidar com falhas de material. 

Assistência a arqueiros em caso de dúvidas. 

Verificação de pontuações. 

Correção de erros no preenchimento das pautas. 

Verificação de alvos e sua substituição. 

Final da qualificação: 

Verificação de empates em caso de acesso a eliminatórias. 

Criação do emparelhamento para e durante a fase de eliminatórias (o programa ou 
computador deixaram de funcionar). 
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DIFICULDADES SENTIDAS 

Foram diversas as dificuldades sentidas na realização do estágio, durante as provas. 

Se por um lado a fronteira entre a arbitragem e as diferentes organizações não estava 
bem estabelecida, por outro a atenção requerida para o desenvolvimento da atividade 
foi superior ao que havia imaginado. 

Relativamente à organização das provas verifiquei alguma ambiguidade quanto às 
competências da Organização e Arbitragem, pese embora a interajuda que possa existir, 
nomeadamente no que toca à colocação de “back stop” nos bastidores e colocação de 
alvos nos bastidores durante o intervalo entre a qualificação e as eliminatórias. 

Não tive conhecimento de qualquer nome como responsável pela organização, ou 
suplente caso estivesse a competir, com quem tivesse de falar sobre determinado 
assunto. Esta informação poderá no entanto ter sido transmitida aos árbitros das provas. 

Numa das provas não havia qualquer informação impressa, quer regulamento de prova, 
quer listagem de arqueiros para verificação de presenças.  

Em nenhuma das provas vi informações sobre quais eram os capitães de equipa para 
eventual comunicação em assuntos relacionados com membros do seu clube. 

As indicações transmitidas pelos árbitros, ao microfone ou não, nem sempre eram 
ouvidas, o que originou alguns equívocos. Este facto advém de não haver um 
protocolo/guião para as informações transmitidas. 

Nas provas de sala, regista-se muito pouco espaço disponível atrás da Linha de Espera o 
que origina alguns atravessamentos para além desta linha quer por atletas quer por 
treinadores que acompanham arqueiros colocados em diferentes linhas.  
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Fora os problemas com a organização e as características dos recintos, a dificuldade 
maior sentida prende-se com o elevado número de arqueiros a observar e acompanhar 
durante o decorrer da prova e o constante estado de alerta necessário.  

Embora soubesse a resolução de algumas situações, senti igualmente alguma falta de 
assertividade e rapidez decorrente da minha pouca experiência. 

É igualmente de referir que, apesar de ser também arqueira e existindo uma maior 
proximidade a alguns atletas, esse facto não afetou a minha atuação ou decisões, tendo 
no entanto de admitir que me provocou algum desconforto. 

 

 

 

Embora não sendo uma dificuldade, verifiquei no decorrer das provas, não só nas que 
participei como árbitra como nas que participei como arqueira, que muitos dos arqueiros 
desconhecem algumas regras e que não sabem preencher corretamente uma folha de 
pauta.  

As falhas no preenchimento de pautas foram transmitidas ao Conselho de Arbitragem, 
que colocou na página eletrónica da FPTA um documento sobre esse assunto, mas que 
julgo passou despercebido. 
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PROPOSTAS DE MELHORAMENTO 

Face ao atrás exposto, e conhecendo as limitações em haver mais árbitros em prova, 
considera-se que a sistematização de procedimentos deveria ser objetivo do Conselho de 
Arbitragem. 

Na página eletrónica da FPTA, no capítulo da Arbitragem, existe apenas um modelo de 
documento e diz respeito ao Relatório de Prova. 

Em Junho deste ano a FPTA colocou o Manual de Organização de Provas on line, que data 
de 2009, com a indicação que está em revisão. O seu anexo I, contem uma listagem das 
condições da prova para efeitos de avaliação da organização. No entanto essa listagem 
poderá ser adaptada pela arbitragem à inspeção dos recintos, em conjunto com os 
impressos utilizados por outras federações como é o caso da Archery GB5 e Archery 
Australia6.  

Na página eletrónica da Archery Australia encontram-se documentos7 relativos ao 
controlador de tempo, que em Portugal é assegurado por um árbitro, que contêm um 
procedimento relativo às comunicações a proferir antes e no fim das séries de tiro. Este 
procedimento seria interessante adaptar às nossas competições, como forma de 
sistematizar as indicações proferidas e evitar que cada árbitro as transmita de diferente 
maneira causando alguma entropia nos arqueiros mais desatentos. 

 

 

                                                           
5
 Target Outdoor Checklist e Target Indoor Checklist - ver hiperligações 

6
 Target Archery Checklist - ver hiperligações 

7
 Dos Control Sheet - Target e Indoor - ver hiperligações 
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CONCLUSÃO 
A realização do estágio visava a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na 
componente letiva e a obtenção de experiência na execução da tarefa de arbitragem, 
objetivos esses que considero terem sido alcançados. 

O desenvolvimento deste trabalho em contexto real contou com um bom acolhimento e 
apoio de todos os árbitros que me acompanharam, consolidando as competências 
adquiridas. 

Salienta-se no entanto a necessidade de uma constante atualização do conhecimento 
dos regulamentos que vão sendo eles próprios atualizados. 

 

Como Árbitra, o sentido de responsabilidade foi o sentimento mais presente, por forma a 
garantir que a função fosse realizada seguindo uma atitude positiva, numa postura 
proactiva e dentro dos princípios da legalidade, integridade e imparcialidade. 

Como Arqueira, o curso de arbitragem e o estágio permitiram-me uma melhor 
compreensão dos regulamentos e procedimentos, bem como da importância das tarefas 
desenvolvidas pela arbitragem e o seu papel fundamental no desenrolar das provas. 

 

 

ANEXOS 
Anexo 1 - Hiperligações para documentos 

Anexo 2 - Regulamentos e Relatórios de Provas onde foi efetuado o Estágio 

Anexo 3 - Brochuras realizadas 
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HIPERLIGAÇÕES 

Regulamentos referidos no presente Relatório. 

 

WA - World Archery 

Constitution and Rules - Julho de 2014 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book1.pdf 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book2.pdf 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book3.pdf 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book4.pdf 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book5.pdf 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book6.pdf 

 

FPTA - Federação Portuguesa de Tiro com Arco 

Regulamento de Arbitragem - Julho de 2013 

https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiV2VzYUdTVEhmN3c/edit?pli=1 

Regulamento de Organização de Quadros Competitivos - Junho de 2012 

https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiSnNsb3EzU3B2dFE/edit?pli=1 

Regulamento de Organização de Quadros Competitivos - Julho de 2014 

https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiQkRRYkZtQUxDZFE/edit?pli=1 

Regras a vigorar na Época Desportiva de 2013-2014 - Comunicado 13/2013 

https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiOXhrcU16S2hCa00/edit?pli=1 

Regras a vigorar na Época Desportiva de 2014-2015 - Comunicado 09/2014 

https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiaGF1SENqemVsNE0/edit?pli=1 

Manual de Organização de Provas - 2009 

https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhib0xtcXgzOGxkQ2M/edit?usp=sharing&pli
=1 

 

 

 

 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book1.pdf
http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book2.pdf
http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book3.pdf
http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book4.pdf
http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book5.pdf
http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2014-04-01/EN-Book6.pdf
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiV2VzYUdTVEhmN3c/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiSnNsb3EzU3B2dFE/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiQkRRYkZtQUxDZFE/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiOXhrcU16S2hCa00/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiaGF1SENqemVsNE0/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhib0xtcXgzOGxkQ2M/edit?usp=sharing&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhib0xtcXgzOGxkQ2M/edit?usp=sharing&pli=1


                               
 
                               Maria João de Jesus Parreira 
                               Árbitra estagiária   Época desportiva 2013-2014 

 

 

Relatório de Estágio 
Arbitragem em Tiro com Arco  27 

Outros documentos: 

 

Archery GB 

Target Outdoor Checklist 

http://www.archerygb.org/tools/documents/J18TargetOutdoorChecklist-[16764].pdf 

Target Indoor Checklist 

http://www.archerygb.org/tools/documents/J21IndoorChecklist-[16767].pdf 

 

Archery Australia 

Target/Indoor Archery Checklist 

http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/targetchecklist.pdf 

Target Control Sheet 

http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/targetdoscontrolsheet.p
df 

Indoor Control Sheet 

http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/indoordoscontrolsheet.
pdf 

 

 

C. 1500 - British Library MS Yates Thompson 29 

http://www.archerygb.org/tools/documents/J18TargetOutdoorChecklist-%5b16764%5d.pdf
http://www.archerygb.org/tools/documents/J21IndoorChecklist-%5b16767%5d.pdf
http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/targetchecklist.pdf
http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/targetdoscontrolsheet.pdf
http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/targetdoscontrolsheet.pdf
http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/indoordoscontrolsheet.pdf
http://assets.imgstg.com/assets/console/document/documents/indoordoscontrolsheet.pdf
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