
CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ÁRBITROS 

DESCRIÇÕES E DEFINIÇÕES DE CRITÉRIOS

UMA PANORÂMICA SOBRE O CURRICULO, CERTIFICAÇÕES E FORMAÇÕES DOS ÁRBITROS DE PÓLO AQUÁTICO 

NOS USA :

Existem cinco níveis de avaliação e certificação para árbitros. Detalhes desses níveis são colocados no USA Waterpolo 
website no link para “referee” e são intitulados “Referee Rating/Certificacion Criteria”. Os níveis são baseados numa versão 
actual do anterior USAWP "C", "B", A ", e" NATL ". Essas denominações ainda estão em uso em conjunto com uma 
classificação numérica (1-5), com orientações específicas e critérios definidos para se alcançar e manter cada um dos níveis. 
Cada nível de certificação exigirá sucesso na realização de um determinado número de Elementos de Instrução e Práticos 
descritos abaixo. 

OS COMPONENTES DE INSTRUÇÃO :

Há actualmente quatro (4) Componentes de Instrução. (Por favor vê o "Referee Training Class Schedule " no link “Referee” 
em usawaterpolo.org.) 

1. Introdução à Arbitragem
2. Curso intermediário – Faltas Ordinárias
3. Curso intermediário – Faltas Graves

Estes primeiros três componentes, ou "módulos", são ambos oferecidos "On-line" e como parte de um formato de 
apresentação de clínica "Pessoal" 

4. Curso Avançado (Advantage) 

Este módulo só é oferecido "On-line". 

Outros módulos Intermediários e Avançados estão a ser concebidos e serão adicionados ao currículo à medida que forem 
sendo desenvolvidos. 

Cada módulo, seja "On-line" ou "pessoal", contêm texto, vídeos, ilustrações gráficas, e conta bastante com a interacção dos 
estudantes, através da participação em debates gerados pelos instrutores. Todos incluem uma prova escrita. 

Custo actual para a Instrução "On-line" (sujeito a modificações e/ou alterações) 
Só para membros do USA Water Polo
O tamanho de cada classe é de 10-25 estudantes 
1. Módulo de Introdução - $25 
2. Todos os outros Módulos - $35 cada 
    Cada dois - $55 
    Cada três - $75 

O custo para a Instrução "Pessoal" é TBD e está sujeito a aprovação pelo Comité Técnico dos USA Water Pólo, 
conjuntamente com a Zona anfitriã e/ou Associação de Árbitros.

Pelo menos um destes módulos será exigido a cada 12 até 24 meses, dependendo do nível de certificação do árbitro de 
certificação, conjuntamente com treinos efectivos e observação, junto com avaliações escritas. 

USA TECHNICAL WATER POLO COMMITTEE 

2124 Main Street, Suite 210 • Huntington Beach, CA 92648 • Phone: 714.500.5445 • Fax: 714.960.2431 • www.usawaterpolo.org  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


OS COMPONENTES PRÁTICOS:

Para que um árbitro possa alcançar ou manter um certo Nível de Avaliação/Certificação Nível, ser-lhe-á que complete um 
número mínimo de horas observadas "no cais" como árbitro e/ou um número de jogos “classificados”. As horas de observação e o 

número de jogos "classificados" (avaliações escritas) vão variar de acordo com o Nível de Certificação. 

O "nível de dificuldade" de jogos classificados referidos em cada Nível de Critérios de Avaliação/Certificação do árbitro será 
ponderado como parte da avaliação pelo uso de uma escala de "graus de dificuldade". 

A seguir estão alguns exemplos do tipo de jogos que podem ser considerados para classificação nos diferentes níveis de 
dificuldade.
Estes são SÓ EXEMPLOS e a determinação final é do membro do Corpo de Delegados/Avaliadores que faz a classificação.

"Dificuldade de Nível 2"
Torneios ou Campeonatos Regionais de Grupos de Idade
Torneios Regionais de Apuramento para a Selecção Nacional Youth
Jogos Regulares da Época de Escolas Secundárias
Jogos de Torneios Regionais de Qualificação Jogos Olímpicos em Juniores

"Dificuldade de Nível 3"
Torneios de Qualificação da Selecção Nacional Youth
Campeonatos Regionais de Grupos de Idades (Sub 18) 
Jogos dos Play-Off das Escolas Secundárias
Jogos Regulares da Época de Clubes/Comunidades
Jogos de promoção do Campeonato da Selecção Júnior Olímpica
Torneios de Qualificação para o Campeonato Nacional (jogos de promoção) 
Torneios Comunidade/Clube do Campeonato Universitário 
Campeonato Nacional de Masters (jogos de promoção) 
Jogos da Época Regular Secundário / Universitário
Torneios Internacional, “Scrimmage”, ou Jogos de Exibição (Sub 18 ou mais Jovem) 

"Dificuldade de Nível 4"
Torneio do Campeonato Nacional (Jogo Final Sub 18 ou mais Velhos) 
Torneio do Campeonato Nacional (Jogos de Promoção Sub 20 ou mais Velhos) 
Jogos do  Campeonato Universitário comunidade/clube
Jogos da Época Regular da 1ª Divisão Colegial
Campeonatos da Conferência Colegial (jogos de promoção) 
Jogo da Final do Campeonato Nacional de Masters
Torneios Internacional, “Scrimmage”, ou Jogos de Exibição (Sub 20 ou mais Velhos) 

"Dificuldade de Nível 5"
Jogo da Final do Campeonato Nacional Sénior
Campeonato Nacional da 1ª Divisão Colegial 
Torneio Internacional de nível Sénior, “Scrimmage”, ou Jogos de Exibição 

Novamente, estes são SÓ EXEMPLOS. Por favor consulte o seu Representante do Comité Nacional de Árbitros para mais 
informações.
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O CORPO DE DELEGADOS/AVALIADORES:

Todas as observações de árbitros e avaliações de jogos de classificação serão feitas por um grupo de indivíduos, alguns 
regionais, alguns operando a nível Nacional, que serão referidos como o "Corpo de Delegados/Avaliadores". 

Os Delegados/Avaliadores serão treinados e autorizados sob a jurisdição do Comité Técnico de Pólo Aquático dos USA e 
pelo Comité Nacional de Árbitros, de forma a assegurar a padronização das avaliações e dos critérios de classificação. (Uma 
listagem destes Delegados/Avaliadores será colocada no site USA Water Polo no link “referee”). 

O PROCESSO PARA PROMOÇÃO OU RETENÇÃO DE NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO

(OS NÍVEIS DE AVALIAÇÃO SERÃO COLOCADOS UMA VEZ POR ANO, EM JANEIRO)

PARA SER CONSIDERADO PARA PROMOÇÃO DE NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO

Em todos casos, será da responsabilidade do árbitro assegurar que se disponibilizam para toda e qualquer oportunidade de 
cumprirem os critérios práticos para nível de certificação.

Para ser considerado para promoção a uma Certificação de Nível II ou IIII (USAWP "B" ou "UM"): 
O árbitro deve notificar o seu Representante junto do Comité Nacional de Árbitros dessa intenção, até dia 1 de cada ano civil, 
através do formulário de aplicação apropriado. O árbitro deve, nessa altura, submeter igualmente qualquer documentação de 
observação no cais e/ou jogos classificados que cumprem os critérios descritos no nível de promoção desejado. O CTWP 
dos USA, com recomendação do Comité Nacional de Árbitros e o Corpo de Delegados/Avaliadores pode, nessa altura, 
aprovar a promoção, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro do ano civil seguinte, ou solicitar que o árbitro continue a ganhar 
mais experiência Prática e de Instrução.

Ser considerado para promoção a uma Certificação de Nível IV (USAWP "Nacional"):
O árbitro deve notificar o seu Representante junto do Comité Nacional de Árbitros dessa intenção, através do formulário 
apropriado, em Janeiro de cada ano civil, para ser considerado para promoção no próximo ano civil. Esse Representante do 
Árbitro vai informar o Comité Nacional de Árbitros e o Comité Técnico de Pólo Aquático dessa intenção para assegurar que 
esse candidato será monitorizado e lhe é dada ampla oportunidade de cumprir o critério prático necessário para promoção. 

A promoção para uma Certificação de Nível V (UANA/FINA) será feita à discrição do Comité Técnico de Pólo Aquático dos USA e 
o Corpo de Delegados/Avaliadores.
Árbitros de Nível IV podem solicitar para serem considerados, através do seu Representante junto do Comité Nacional de 
Árbitros, em qualquer altura. 

PARA MANTER UM NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO

Para manter qualquer Nível de Certificação, o árbitro deve submeter a sua intenção de reter essa Certificação, através do 
formulário apropriado, ao seu Representante junto do Comité Nacional de Árbitros, até dia 1 de Novembro de cada ano, para
que seja considerado no ano civil seguinte. O árbitro também deve fornecer documentação indicando a conclusão do Critério 
de Instrução e de Prática necessário para esse Nível de Certificação. 
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NÍVEIS E CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DOS ÁRBITROS

Por favor note: O termo "dentro dos últimos 12 meses” refere-se a qualquer altura no decorrer do ano civil anterior à certificação.
Descrições de Nível e Critérios estão sujeitos a mudar a cada ano, baseados em modificações de currículo, mudanças de regra e 
interpretações, e as necessidades do Pólo Aquático USA, como sendo corpo governativo do desporto nos Estados Unidos. Todas as 
mudanças e/ou modificações estão sujeitas à aprovação do Comité Técnico de Pólo Aquático e do Comité Nacional de Árbitros.

Nível I de Certificação de Árbitro: (USAWP "C")
Um árbitro será certificado como um árbitro de Nível I (USAWP "C") se ele(a): 

1. Dentro dos últimos 12 meses: 
A. Instrução – Completou o Curso Introdutório de Árbitro. (On-line ou Pessoalmente) 
B. Passado o teste “caseiro” de Nível I das Regras.
C. Prática – Completou 4-6 horas de observação no “cais” documentada satisfatoriamente, como autorizado 
pelo Representante Regional junto do Comité Nacional de Árbitros.

E 
2. Manteve no corrente ano a sua filiação no USA Water Polo como "árbitro" ou "Treinador/árbitro". 

Nível II de Certificação de Árbitro: (USAWP "B")
Um árbitro será certificado como um árbitro de Nível II (USAWP "B") se ele(a):

1. Dentro dos últimos 12 meses: 
A. Instrução - Completou pelo menos dois(2) Cursos Intermédios de Árbitro. (On-line ou Pessoalmente) 
B. Teste de Regras - Passou o teste “caseiro” de Nível II das Regras. 
C. Prática - quaisquer dois (2) do seguinte: 

A. Recebeu uma classificação (de um membro do Corpo de Delegados/Avaliadores ou Representante 
regional) de 75 ou superior em pelo menos dois (2) jogos de "dificuldade de Nível 2". 
B. Recebeu uma classificação (de um membro do Corpo de Delegados/Avaliadores) de 80 ou superior
em pelo menos um (1) jogo de "dificuldade de Nível". 
C. Completou 6-8 horas de observação no “cais” documentada satisfatoriamente, como autorizado pelo 
Representante Regional junto do Comité Nacional de Árbitros. (Estas horas podem incluir jogos 
classificados). 

E 
2. Dentro dos últimos 24 meses (últimos 2 anos civis):

A. Instrução - Completou o Curso Introdutório de árbitro. (On-line ou Pessoalmente) 
E 

3. Manteve no corrente ano a sua filiação no USA Water Polo como "árbitro" ou "Treinador/árbitro".
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Nível III de Certificação de Árbitro: (USAWP "UM", 2007 e "Nacional" anterior)
Um árbitro será certificado como um árbitro de Nível III (ver título do nível) se ele(a):

1. Dentro dos últimos 12 meses: 
A. Instrução - Completou pelo menos dois(2) Cursos Intermédios de árbitro (On-line ou Pessoalmente) e ao 
menos um (1) Curso Avançado de Árbitro. 
B. Teste de Regras - Passou o teste “caseiro” de Nível III das Regras.
C. Prática - quaisquer três (3) do seguinte: 

a. Recebeu uma classificação (de um membro do Corpo de Delegados/Avaliadores) de 80 ou superior 
em pelo menos três (3) jogos de "dificuldade de Nível 3".
OU 
b. Recebeu uma classificação (de um membro do Corpo de Delegados/Avaliadores) de 80 ou superior 
em ao menos dois (2) jogos de "dificuldade de Nível 3". 
OU 
c. Foi designado para o jogo de campeonato num Campeonato Nacional USAWP de Sub 18 ou mais 
jovem e recebido uma classificação de 85 ou melhor. 
OU 
d. Conquistou uma classificação de árbitro “Nacional” USAWP antes de 2008. 
OU 
e. Completou 8-10 horas de observação no “cais” documentada satisfatoriamente, como autorizado por 
um membro do Comité Nacional de Árbitros. (Estas podem incluir jogos classificados). 

E 
2. Manteve no corrente ano a sua filiação no USA Water Polo como "árbitro" ou "Treinador/árbitro".
E 
3. Recebeu recomendação da Administração da sua Região USAWP. 

a. É requerida a participação num programa Regional de Desenvolvimento de Árbitros e Torneios de 
Qualificação para o Campeonato Nacional, incluindo Torneios Regionais de Selecção. 
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Nível IV de Certificação de Árbitro: (USAWP "NACIONAL")

Um árbitro será certificado como um árbitro de Nível IV (USAWP "Nacional") se ele(a):

1. Dentro dos últimos 12 meses: 
A. Instrução

a. Completou pelo menos dois (2) Cursos Intermédios de árbitro (On-line ou Pessoalmente) e ao 
menos um (1) Curso Avançado de Árbitro. 
OU 
b. Participou numa Escola de Árbitros FINA. 

B. Teste de Regras
a. Passou o teste “caseiro” Avançado das Regras 
OU 
b. Passou o teste de Regras FINA para Árbitros. 

C. Prática - quaisquer dois (2) do seguinte:
a. Recebeu de um membro do Corpo de Delegados/Avaliadores: 

1. Uma classificação de 85 ou superior em pelo menos dois (2) jogos de "dificuldade de 
Nível 4". 
E 
2. Uma classificação de 90 ou superior em pelo menos dois (2) jogos de "dificuldade de 
Nível 4".  

OU 
b. Foi designado para um jogo de promoção (top 4) num Campeonato Nacional USAWP 
(Sub 20/ ou mais Velhos) e recebeu uma classificação de 85 ou superior. 
OU 
c. Completou 8-10 horas de observação no “cais” documentada satisfatoriamente, como autorizado 
por um membro do Comité Nacional de Árbitros. (Estas podem incluir jogos classificados).

E 
2. Manteve no corrente ano a sua filiação no USA Water Polo como "árbitro" ou "Treinador/árbitro".
E 
3. Recebeu recomendação da Administração da sua Região USAWP e do Comité Técnico da USAWP. 

a. É requerida a participação num programa Regional de Desenvolvimento de Árbitros e Torneios de 
Qualificação para o Campeonato Nacional, incluindo Torneios Regionais de Selecção. 
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Nível V de Certificação de Árbitro: (USWP "NACIONAL", UANA, FINA)
Um árbitro será certificado como um árbitro de Nível V (ver título do nível) se ele(a):

1. Dentro dos últimos 12 meses: 
A. Instrução 

a. Completou pelo menos dois (2) Cursos Intermédios de árbitro (On-line ou Pessoalmente) e pelo
menos dois (2) Cursos Avançados de Árbitro. 
OU 
b. Participou numa Escola de Árbitros FINA. 

B. Teste de Regras 
a. Passou o teste “caseiro” Avançado das Regras 
OU 
b. Passou o teste de Regras FINA para Árbitros. 

C. Prática - quaisquer dois (2) do seguinte:
a. Recebeu de um membro do Corpo de Delegados/Avaliadores: 

1. Uma classificação de 90 ou superior em pelo menos dois (2) jogos de "dificuldade de 
Nível 5".  
E 
2. Uma classificação de 95 ou superior em pelo menos um (1) jogo de "dificuldade de Nível 
5".  

OU 
b. Recebeu uma classificação de 85 ou superior do delegado/avaliador em qualquer jogo sancionado 
pela FINA/LEN/UANA. 
OU 
c. Recebeu uma classificação de 90 ou superior em qualquer jogo avaliado por um membro do
Comité Técnico de WP da FINA/UANA.
OU 
d. Ser designado para (ou estar no sorteio para) o jogo de campeonato num evento internacional para 
sub 20 ou mais velhos. 

E 
D. Manteve no corrente ano a sua filiação no USA Water Polo como "árbitro" ou "Treinador/árbitro". 
E 
E. Recebeu recomendação do Comité Técnico de WP dos USA. 
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