ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM
DO ALENTEJO
NOTA INFORMATIVA Nº 12 - 2017
ARBITRAGEM
A Associação de Patinagem do Alentejo, devido ao cada vez mais reduzido
número de árbitros do quadro regional, e ao aumento dos quadros
competitivos em todos os escalões, tem tido sérias dificuldades em garantir a
presença de árbitros em todos os jogos dos Campeonatos Regionais que
estão a decorrer.
Essas dificuldades aumentam quando os árbitros, do nosso Conselho
Regional, se encontram nomeados para provas de âmbito nacional.
É importante frisar que, atualmente participam 29 equipas nos campeonatos
regionais de sub. 13, 15 e 17. E que nos escalões de Benjamins e Escolares,
também aumentou significativamente esta época, quer o número de clubes,
quer de atletas em competição.
Se por um lado nos regozijamos com esta realidade e crescimento, sabemos
que temos que responder de forma estruturada e eficiente, se quisermos
garantir a sua continuidade e mesmo manter progressão na quantidade e
qualidade do Hóquei em Patins que se pratica na nossa região, dando
resposta ao trabalho feito pelos Clubes.
Para já e perante as dificuldades, sempre que nos é totalmente impossível a
nomeação para algum dos jogos, temos tido, e continuaremos a ter, a
preocupação de informar atempadamente os clubes intervenientes, para
como está legislado agirem de forma a que o jogo em causa se realize sem
atrasos e problemas de maior.
Cabe a todos a tarefa de que o fair-play e o desportivismo prevaleçam, e
nisso contamos com o bom senso de todos os agentes desportivos
envolvidos. Para que a situação possa ser devidamente ultrapassada, algumas
medidas estão já a ser tomadas apesar de não terem efeito imediato.
Estamos desde já a preparar para implementar o árbitro jogador, estatuto
recentemente aprovado em AG da FPP, e que muito brevemente nos irá
permitir ter mais jovens preparados para arbitrar jogos dos escalões
inferiores. Entre eles surgirão futuramente árbitros para o quadro Regional.
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Vamos iniciar um processo de protocolo, com as escolas de desporto nas
universidades da nossa região, com o intuito de desenvolver formação em
matéria de arbitragem, que permita captar jovens licenciados em Desporto,
para a arbitragem do Hóquei em Patins.
Para colmatar a lacuna de forma mais definitiva, e a exemplo de anos
anteriores, iremos em Janeiro próximo abrir inscrições para a realização de
um curso de árbitros de hóquei em patins.
É neste ponto que temos que solicitar o empenho dos clubes associados,
para colaborarem com a Associação na divulgação e angariação de
candidatos a futuros árbitros. Pois se tal não se verificar, como tem
sucedido, vai ser muito difícil superarmos esta lacuna, onde os principais
prejudicados serão muito especialmente, os atletas, os Clubes, e,
consequentemente a nossa modalidade.
A bem do hóquei em patins, e da nossa modalidade em geral, estamos
certos que todos vão fazer um esforço e colaborar!
Associação de Patinagem do Alentejo, 22 de novembro de 2017
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