
 
 

Curso de Juizes F.P.S. 2018 
 

I 
Inscrições 

 

De acordo com o projecto de formação de Recursos Humanos da F.P.S. para 2018- 

serão  realizados cursos de novos juizes de Surf, incluindo as vertentes de Surf 

(shortboard),Bodyboard, Longboard e Stand Up Paddle Wave, destinado a todos 

candidatos que pretendam julgar provas da F.P.S.. 

O curso está limitado a um mínimo de 5 e um máximo de 25 candidatos. A selecção 

é feita por ordem de  chegada das inscrições (processo completo) à sede da F.P.S.. 
Podem inscrever-se neste curso todos os elementos filiados na Federação Portuguesa de 

Surf que cumpram os seguintes requisitos: 

• Ter no mínimo 16 anos à data do início do curso (14 anos para os candidatos no 

âmbito do Desporto Escolar). 

• Taxa de inscrição - € 30 (trinta euros), os candidatos de Desporto Escolar estão 

isentos, limitado a 5. 

 Inscrição na F.P.S. na época de 2018 como  Atleta ou Praticante em 

www.surfingportugal.com 

 

A inscrição no curso deverá ser realizada directamente ou através de correio electrónico 

até ás 48 horas anteriores ao inicio do curso para a direcção de e-mail da F.P.S. – 

fps@surfingportugal.com, devidamente acompanhada da ficha de inscrição. 

*Inscrições realizadas no início do curso no local das prelecções estarão condicionadas 

ao não preenchimento da totalidade das vagas.  

A Federação Portuguesa de Surf reserva-se ao direito de cancelar um curso que não 

tenha um mínimo de 5 candidatos. 

 

II 
Taxas de inscrição 

 

A existência de taxas de inscrição a serem suportadas pelos candidatos, faz parte de um 

conceito mais largo segundo o qual a formação não é apenas do interesse da Federação, 



 
devendo ser encarada pelo candidato a Juiz como um investimento para seu próprio 

interesse e benefício. 

 
III 

Direitos dos candidatos 
 

 Frequência do curso permite ao candidato a juiz receber documentação de base, que 

será enviada por e-mail após a recepção da ficha de inscrição e comprovativo de 

pagamento, bem como quando aprovado, o respectivo certificado. 

 

IV 
Presença dos candidatos nas sessões 

 

A frequência das sessões que integram o curso de formação, é obrigatória para todos os 

candidatos, pelo que qualquer falta injustificada é motivo suficiente para a eliminação 

automática do candidato. 

A existência de situações verdadeiramente especiais que possam levar o candidato a ter 

de se ausentar durante algum tempo, terão de ser apresentadas previamente ao Director 

do Curso, que terá competência para decidir sobre a viabilização da situação. 

Cabe ao Director do Curso decidir sobre os casos omissos bem como sobre a criação de 

formas de recuperação para as sessões não frequentadas. 

 

V 
Avaliação dos candidatos 

 

Todos os cursos de formação, que  como tal culminam com a atribuição de um grau de 

qualificação para os candidatos que demonstrem potencialidades para o desempenho 

das funções, incluirão no seu final um modelo de avaliação sobre a forma como a 

informação foi comunicada e  como ela foi compreendida. 

Serão feitas as seguintes provas de avaliação: 

• Teste Teórico - Teste Escrito com base no manual e preleções 

• Teste Prático - Prova de Julgamento em Vídeo 

• Prova Oral – tendo por base exercício de Julgamento em Vídeo 

• Prova Prática – Prova do circuito Regional  



 
• A classificação final do curso será de “APTO” ou “NÃO APTO”. Nos 30 dias 

posteriores ao curso será publicada os resultados.  

 
No âmbito do  Plano de Formação de Juízes e Pessoal Técnico da FPS 2018, para os 

candidatos avaliados como “APTOS”, seram divulgadas também as categorias de juiz, 

destes candidatos para 2018. Assim de acordo com a sua avaliação os candidatos 

poderão obter a categoria de Juízes Regionais ou de Juízes Nacionais Estagiários. 

 

VI 
Local de prelecções e horários 

 

Local e datas:  Consultar site da FPS – https://www.surfingportugal.com/?cat=47 
 
 
Horários:  09:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Programa do  Curso de Juízes 

 
Programa dia 1- 09:00h-13:00h 14:00h-19:00h 
Matérias Horas 
Carreira de Juiz 0,5 
Generalidades sobre o Julgamento 0,5 
Ética e Conduta de um Juiz 1 
Procedimento de Convocatória de Juízes 

1 Procedimento de Avaliação de Juízes 
Critério de Julgamento & Utilização da Escala 
Regra de Interferência 1 
Regras de Interferência (vídeo) 1 
Regras de Competição 1 
Julgamento de Surf 

1 Julgamento de Longboard 
Julgamento de Stand Up Paddle 
Perguntas & Respostas 1 

TOTAL DE HORAS 8 

 
Programa de 16/03/2014  - 10:00h-13:00h 14:00h-19:00h 

Matérias Horas 
Julgamento em alta competição de Surf, Bodyboard e Longboard (Video) 0,5 
Teste Prático de Simulação de Julgamento em Suporte Video (3 Baterias) 1,5 
Teste Escrito de regras de competição 1,5 

Prova Oral e Interactiva com Debate sobre Teste Prático de Simulação de 
Julgamento (Video) 2 

Correção e Sessão de Esclarecimento sobre Teste Escrito de Regras de 
Competição 2 

Perguntas & Respostas 0,5 

TOTAL DE HORAS 8,0 
 
Programa de data a designar  - 09:00h-17:00h 

Matérias Horas 
Prova Prática – (2 dias de Competição) 16 
TOTAL DE HORAS DO CURSO 32 
 
 

 



 
 

Curso Regional de Novos Juízes da FPS – Ano 2018 

IDENTIFICAÇÂO DO CANDIDATO 

(Preencher com letras maiúsculas) 

Local: __________________________ 

 

Nome completo____________________________________________________________ 

Morada_____________________________________________________________________ 

Localidade___________________________ Código postal _____________________ 

Clube ____________________________________________Nº Federado*___________ 

Data nascimento ____/____/_____ BI nº ________________ de ____/_____/_______ 

Habilitações académicas ________________________________________________ 

Profissão ________________________________ Tel_______________-______________ 

Email ______________________________________________________________________ 

Modalidade que pratica: Surf ___ Bodyboard ___ Longboard ___ SUP ____ 

Kneeboard ___ Skimboard ____ , Skate ____ Outra ____ 

 

Outros cursos FPS c/ aproveitamento 

Treinadores _______________ _______________________________________________ 

Taxa de inscrição €30 (Trinta euros) ____ 

 

Data____________________ ____Assinatura __________________________________ 

• obrigatório estar filiado na FPS à data do curso 

 


