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CURSO PARA ÁRBITRO 

 

   NOME:    __________________________________________________________________ 

 

   MORADA:   _________________________________________________________________ 
 

               __________________________________________________________________ 
 

    TELEFONE:            _______________________________________________________ 

 

   E-MAIL:                   ______________________________________________________ 

      

    TELEFONE:             __________________________________________________________________ 

 

 

   DATA NASC. (Ano/Dia/Mês):                                     ____________________________ 

 

  HABILITAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

    

                                                _________________________________________________________________________ 

  

      

ASSINATURA 

 

 

_______________________________ 

                                       CONSELHO NACIONAL ARBITRAGEM 

DATA        ASSINATURA 

 

 

            _____/_____/_____             ___________________________ 

 

 TEM ALGUMA LIGAÇÃO À MODALIDADE? SE SIM EXPLIQUE: 
 

  _________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 
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CÓDIGO DE CONDUTA DE OCR MUNDIAL PARA OFICIAIS 
Os oficiais do World OCR estão comprometidos em fornecer um desporto que mantenha os mais elevados 
padrões de segurança, honra e ética. 
Como órgão regulador mundial de desportos, disciplinas e eventos com obstáculos, o World OCR 
desenvolveu o seguinte Código de Conduta para manter os oficiais de acordo com esses padrões. O Oficial 
Mundial de OCR concorda em cumprir este Código de Conduta e não deve ignorar, violar ou contornar, 
seja diretamente ou indiretamente, este Código de Conduta. 
 
CÓDIGO DE CONDUTA DOS OFICIAIS DE OCR MUNDIAIS 
Os oficiais do mundo OCR devem: 
1. Ter conhecimento e cumprir as Normas e Regulamentos do OCR Mundial, Código de Ética, Regras de 
Competição e outras Políticas, procedimentos e diretrizes de OCR. 
2. Seja justo, consistente e imparcial para garantir um tratamento equitativo para todos os concorrentes. 
3. Ter um conhecimento profundo das regras e procedimentos para o evento ou posição particular atribuída 
e revê-los antes de uma competição. 
4. Cooperar com outros oficiais para conduzir a competição de maneira segura e profissional. Seja cortês e 
evite confrontos ou fazer comentários depreciativos a atletas, técnicos, espectadores ou a outros oficiais. 
5. Demonstre respeito e cortesia para com outros oficiais. Evite interferir nas funções atribuídas a outros 
funcionários ou publicamente questionar o desempenho de outros oficiais. Auxiliar na aplicação correta das 
regras e apoiar as decisões finais tomadas por oficiais superiores. Forneça e aceite feedback de 
desempenho de maneira positiva. 
6. Honrar todas as atribuições e acordos feitos para o desempenho das funções oficiais e de apoio. 
7. Não discriminar qualquer indivíduo ou grupo com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, idade 
ou outra característica protegida. 
8. Não se envolver em assédio por meio de avanços indesejáveis, observações ou exibição de materiais 
onde isso poderia criar um ambiente intimidante, hostil ou ofensivo. 
9. Não confraternizar com atletas ou treinadores, fornecer dicas ou comentários que possam ser 
interpretados como treinamento para qualquer atleta, nem torcer ou encorajar atletas ou equipes 
específicas durante uma competição. 
10. Não usar produtos de tabaco enquanto estiver no campo de competição, nem consumir produtos 
alcoólicos antes ou durante uma competição. 
11. Não buscar reconhecimento ou atenção durante uma competição. 
12. Realizar uma autoavaliação honesta após cada competição, para identificar os erros cometidos e as 
áreas de melhoria e ser recetivo a sugestões para a realização de eventos da melhor maneira possível no 
futuro. 
 
DIRETRIZES DE DESEMPENHO DOS OFICIAIS DE OCR MUNDIAIS 
Estas Diretrizes de Desempenho descrevem várias características que devem ser demonstradas por todos 
os funcionários certificados. 
Os oficiais do mundo OCR devem: 
1. Cumprir o Código de Ética dos oficiais do World OCR. 
2. Ser pontual nos relatórios para as funções oficiais atribuídas, incluindo tempo adequado para a inspeção 
e configuração do local antes do período de aquecimento e competição. 
3. Possuir o (s) livro (s) de regras de competição apropriado (s) para o evento. 
4. Possuir e manter itens de uniforme adequados e usar o uniforme nacional ou outro prescrito pelo evento 
e estar preparado para continuar as funções em todos os tipos de clima. 
5. Inspecionar os locais designados para garantir a segurança dos atletas, oficiais e espectadores. Corrigir 
ou relatar à organização, perigos aparentes ou suspeitos antes de iniciar uma competição. 
6. Seja calmo, positivo e educado. Abstenha-se de dialogar com atletas e treinadores sobre decisões ou 
disputas, devendo em vez disso, encaminhá-los ao Juiz Árbitro, mesa de protesto ou comissão de jogos 
para resolução. Denunciar comportamento abusivo em relação a oficiais para a gestão de eventos. 
7. Auxiliar na apresentação dos resultados da competição, limpeza da área do evento e devolução do 
equipamento. Antes de sair do local, determinar se algum outro local precisa de assistência oficial. 
8. Participar de sessões de treinamento periódicas ou clínicas para manter ou atualizar as habilidades 
oficiais. Auxiliar, conforme apropriado, no desenvolvimento e apresentação de materiais de treinamento. 
9. Mantenha-se fisicamente apto e avise sua associação ou coordenador oficial sobre limitações físicas 
sobre sua capacidade de realizar qualquer dever atribuído. 
10. Orientar oficiais menos experientes, compartilhando informações e técnicas, demonstrando o uso de 
equipamentos, identificando problemas ou questões potenciais e recomendando soluções e encorajando 
perguntas. 
11. Auxiliar no recrutamento de novos funcionários. 
12. Ter um envolvimento ativo com os comitês de oficiais dos membros da federação nacional do OCR 
Mundial. 
13. Faça recomendações para mudanças nas regras conforme apropriado. 

 

 


