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Prefácio 

Com o desenvolvimento da modalidade em quantidade e qualidade dos praticantes e do 
aumento dos encontros competitivos internacionais, surge a necessidade de promover e 
regulamentar as provas de Rope Skipping em Portugal de acordo com a finalidade de:  

1. Uniformizar os métodos de avaliação para os atletas pertencente ao mesmo 
escalão a nível nacional. 

2. Promover a semelhança entre os métodos de avaliação e as provas realizadas a 
nível internacional com vista a preparar os atletas para possíveis participações nas 
mesmas. 

Este regulamento, aprovado pela APRS (Associação Portuguesa de Rope Skipping)  e 
aplicado pela APJRS (Associação Portuguesa de Juízes de Rope Skipping) deve ser a base 
de trabalho na organização de eventos particulares e de caráter regional ou nacional, 
mesmo sem a participação direta da APRS sendo a sua interpretação de carater obrigatório 
nas provas oficiais organizadas pela APRS.  

Como forma de uniformizar os critérios e as regras entre as competições nacionais e os 
eventos internacionais, este regulamento foi elaborado com base nas regras internacionais. 
As grandes diferenças estão nos escalões etários mais baixos, que não são considerados 
em competições oficiais internacionais. 

 



 

Regulamento Oficial de Provas 2018/2019 página 3 de 65 
 

Índice 

 

Prefácio 2 

Índice 3 

Capítulo 1: Definições gerais 5 

Artigo 1.º: Definição 5 

Artigo 2.º: Espírito 5 

Artigo 3.º: Filiação 5 

Artigo 4.º: Escalões de competição 5 

Artigo 5.º: Provas oficiais 6 

Capítulo 2: Breve descrição das provas 8 

Artigo 6.º: Individual Tournament 8 

Artigo 7.º: Team Championships 9 

Capítulo 3: Regras e descrição detalhada de cada prova 11 

Artigo 8.º: Individual Tournament 11 

Artigo 9.º: Team Championships 20 

Artigo 10.º: Falsas Partidas e Falsos Switches 34 

Capítulo 4: Ajuizamento detalhado no Freestyle 35 

Artigo 11.º: Definição de Juiz de Rope Skipping 35 

Artigo 12.º: Ajuizamento de uma prova de Freestyle 35 

Artigo 13.º: Pontuação na Criatividade em Single Rope 35 

Artigo 14.º: Pontuação na Criatividade em Double Dutch 38 

Artigo 15.º: Pontuação na Criatividade em Wheel 41 

Artigo 16.º: Pontuação na Criatividade em Group Show 42 

Artigo 17.º: Dificuldade em Single Rope 45 

Artigo 18.º: Pontuação da Dificuldade em Double Dutch 47 

Artigo 19.º: Pontuação da Dificuldade em Wheel 48 

Artigo 20.º: Pontuação na Dificuldade em Single Rope Group 49 

Artigo 21.º: Pontuação na Dificuldade em Wheel 49 

Artigo 22.º: Pontuação na Dificuldade em Corda Longa 50 

Artigo 23.º: Pontuação na Dificuldade no Viajante 50 

Artigo 24.º: Pontuação na Dificuldade em Double Dutch (Apenas para o Group Show) 51 

Artigo 25.º: Deduções nas provas de Freestyle 51 

Artigo 26.º: Deduções na prova de Group Show 52 

Artigo 27.º: Avaliação das Provas de Double Dutch Contest – Fusion 52 



 

Regulamento Oficial de Provas 2018/2019 página 4 de 65 
 

Capítulo 5: Realização das provas 54 

Artigo 28.º: Organização das provas 54 

Artigo 29.º: Organização de espaço 54 

Artigo 30.º: Arbitragem 55 

Artigo 31.º: Classificações 55 

Artigo 32.º: Critérios de desempate 55 

Artigo 33.º: Homologação dos resultados 57 

Artigo 34.º: Homologação de resultados num evento 57 

Artigo 35.º: Situações não previstas 57 

Capítulo 6: Provas de apuramento 58 

Artigo 36.º: Apuramento para as provas Individuais 58 

Capítulo 7: Reclamações 60 

Artigo 37.º: Contestação de provas de velocidade, resistência e potência 60 

Artigo 38.º: Constituição da Comissão de Juízes 60 

Artigo 39.º: Prazos da contestação 61 

Artigo 40.º: Requisitos da contestação 62 

Capítulo 9: Documento Oficial de Juízes 63 

Artigo 41.º: Juramento Oficial de Juízes 63 

Artigo 42.º: Juramento Oficial de Atletas 63 

Artigo 43.º: Número de juízes obrigatórios por competição 63 

Artigo 44.º: Curso de juízes 64 

Artigo 45.º: Regras de avaliação gerais do curso 64 

Artigo 46.º: Regras de Aprovação no Curso de Velocidade e Potência 64 

Artigo 47.º: Regras de Aprovação no Curso de Criatividade 65 

Artigo 48.º: Regras de Aprovação no Curso de Dificuldade 65 

 



 

Regulamento Oficial de Provas 2018/2019 página 5 de 65 
 

Capítulo 1: Definições gerais 

 

Artigo 1.º: Definição 

O Rope Skipping é uma modalidade desportiva que engloba várias disciplinas: Single 
Rope; Double Dutch; Roda Chinesa; Partilha de Corda e Corda Longa. No entanto, para 
efeitos competitivos os eventos são divididos entre as Provas de Equipas (Team 
Championships) e as Provas Individuais (Individual Tournament). 

Artigo 2.º: Espírito 

 O espírito presente nas competições de Rope Skipping deve ser de Fair Play entre 
saltadores, treinadores, juízes entre outros. O convívio desportivo, com a partilha de 
conhecimentos e a entreajuda devem fazer parte do espírito dos participantes, que deve ser 
fomentado pelos técnicos e outros agentes envolvidos. 

Artigo 3.º: Filiação 

1. As competições oficiais são exclusivas para os atletas filiados na APRS e juízes 

filiados na APJRS. 

 

2. A Filiação pode ser feita através da representação de um clube ou como atleta 

individual. 

 

3. Juízes já filiados na APRS e registados na APJRS não necessitam de estar filiados na 

última. 

Artigo 4.º: Escalões de competição 

1. Os escalões de competição são, em função da época desportiva e do ano de 
nascimento, os seguintes: 

Época Minis Benjamins Infantis Youth Masters 

2018/2019 2012/2013 2010/2011 2008/2009 2005/2006/2007 Até 2004 

2019/2020 2013/2014 2011/2012 2009/2010 2006/2007/2008 Até 2005 

2020/2021 2014/2015 2012/2013 2010/2011 2007/2008/2009 Até 2006 

2021/2022 2015/2016 2013/2014 2011/2012 2008/2009/2010 Até 2007 

2022/2023 2016/2017 2014/2015 2012/2013 2009/2010/2011 Até 2008 

2. O escalão da equipa é definido pela idade do atleta mais velho. 

3. O saltador/equipa que queira realizar uma prova que não exista no seu escalão 

sujeita-se a competir num escalão superior. 

4. Para as provas individuais, haverá a possibilidade, quando anunciado à 

comunidade competitiva, de participação no escalão NOVICE. As condições para 

inscrição neste escalão serão as seguintes: 
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a) O atleta poderá apenas estar inscrito na APRS desde a época competitiva 

anterior, tendo, por isso, no máximo duas inscrições na APRS. 

b) O atleta tem de, pelo menos, pertencer ao escalão de Infantis. 

Artigo 5.º: Provas oficiais 

1. A época desportiva inicia a 1 de Setembro e termina a 31 de Agosto do ano seguinte. 

2. Em provas individuais, salvo indicação em contrário, não haverá distinção de géneros 

nas competições. 

3. Em provas de equipas, salvo indicação em contrário, não haverá distinção de géneros 

nas competições. 

4. A APRS reserva-se no direito de estipular um limite de participantes por 

equipa/escalão nas provas.  

5. A APJRS reserva-se no direito de não abrir um escalão competitivo caso haja um 

número de inscritos inferior a 2, aplicando-se o ponto 3. do artigo 4.º aos atletas que, 

mesmo nestas condições, queiram participar.  

6. Não excluindo outras provas, de caráter pontual, as provas oficiais são as que estão 

nos quadros seguintes: 

Provas Individuais 

Minis 

30 segundos  

2 minutos 

Freestyle (15 a 30 segundos) 

Benjamins 

30 segundos  

2 minutos 

Freestyle (30 a 45 segundos) 

Duplos em 30 segundos 

Infantis 

30 segundos  

3 minutos 

Freestyle (45 a 60 segundos) 

Duplos consecutivos 

Youth 

& 

Master 

30 segundos  

3 minutos  

Freestyle (60 a 75 segundos) 

Triplos consecutivos 
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Provas de Equipa 

Minis 

SR Speed 3x30 segundos 

SR Pairs Freestyle 15 a 30 segundos 

DD Speed  3x40 segundos 

DD Single Freestyle 15 a 30 segundos 

Benjamins 

SR Speed  3x30 segundos 

SR Pairs Freestyle 30 a 45 segundos 

DD Speed  3x40 segundos 

DD Single Freestyle 30 a 45 segundos 

Infantis 

SR Speed  
Duplos 2x30 segundos 

4x30 segundos 

SR Pairs Freestyle 45 a 60 segundos 

SR Team Freestyle 45 a 60 segundos 

DD Speed 
3x40 segundos 

2x60 segundos 

DD Single Freestyle 45 a 60 segundos 

DD Pairs Freestyle 45 a 60 segundos 

Youth  

& 

Master 

SR Speed  
Duplos 2x30 segundos  

4x30 segundos 

SR Pairs Freestyle 60 a 75 segundos 

SR Team Freestyle 60 a 75 segundos 

DD Speed 
3x40 segundos 

2x60 segundos 

DD Single Freestyle 60 a 75 segundos 

DD Pairs Freestyle 60 a 75 segundos 

 

Extra Provas de 
Equipa 

Juniores 
(Minis, Benjamins e 

Infantis) 

Wheel 15 a 30 segundos  

DDC Speed 1x30 segundos 

DDC Fusion 90 a 120 segundos 

Group Show 2 a 3 minutos 

Youth 

Wheel 30 a 45 segundos 

DDC Speed 1x30 segundos 

DDC Fusion 120 a 180 segundos 

Group Show 3 a 4 minutos 

Master 

Wheel 45 a 75 segundos 

DDC Speed 1x30 segundos 

DDC Fusion 120 a 180 segundos 

Group Show  3 a 5 minutos 



 

Regulamento Oficial de Provas 2018/2019 página 8 de 65 
 

Capítulo 2: Breve descrição das provas 

Artigo 6.º: Individual Tournament 

PROVAS DE VELOCIDADE 

a) 30 segundos (Todos os escalões): durante 30 segundos, o saltador tenta fazer 

o maior número de apoios, utilizando a técnica de skipping ou a técnica de salto 

a pés juntos (apenas para o escalão MINIS). 

b) 2 minutos (MINIS e BENJAMINS): durante 2 minutos, o saltador tenta fazer o 

maior número de apoios, utilizando a técnica de skipping ou a técnica de salto a 

pés juntos (apenas para o escalão MINIS). 

c) 3 minutos (INFANTIS, YOUTH e MASTERS): durante 3 minutos, o saltador 

tenta fazer o maior número de apoios, utilizando a técnica de skipping. 

d) Duplos em 30 segundos (BENJAMINS): durante 30 segundos, o saltador tenta 

fazer o maior número de saltos, utilizando a técnica de duplos.  

 

PROVAS DE FREESTYLE 

a) Freestyle: durante o tempo determinado, com música, o saltador deve realizar 

uma coreografia o mais complexa e criativa possível. 

PROVAS DE POTÊNCIA 

a) Duplos Consecutivos (INFANTIS): o saltador efetua o maior número de saltos 

duplos consecutivos, sem limite de tempo, a prova termina quando falhar um 

salto duplo. Se essa falha ocorrer antes dos 30 saltos duplos, o saltador pode, 

após uma paragem com tempo máximo de 30 segundos, iniciar uma nova prova, 

ficando com o resultado obtido na melhor das tentativas. 

b) Triplos Consecutivos (YOUTH e MASTERS): o saltador efetua o maior número 

de saltos triplos consecutivos, sem limite de tempo, a prova termina quando 

falhar um salto triplo. Se essa falha ocorrer antes dos 30 saltos triplos, o saltador 

pode, após uma paragem com tempo máximo de 30 segundos, iniciar uma nova 

prova, ficando com o resultado obtido na melhor das tentativas. 
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Artigo 7.º: Team Championships 

PROVAS DE VELOCIDADE  

SINGLE ROPE 

a) Single Rope Speed Relay 3x30’ (MINIS, BENJAMINS): durante três períodos 

de 30 segundos, os saltadores tentam fazer o maior número de apoios, utilizando 

a técnica de Skipping (ou, opcionalmente, pés juntos, no caso dos Minis). Ao fim 

de cada 30 segundos, sem paragem de tempo, troca o saltador. 

b) Single Rope Speed Relay 4x30’ (INFANTIS, YOUTH e MASTERS): durante 

quatros períodos de 30 segundos, os saltadores tentam fazer o maior número de 

apoios, utilizando a técnica de Skipping. A cada 30 segundos, sem paragem de 

tempo, troca o saltador. 

c) Single Rope Double Unders Relay 2x30’ (INFANTIS, YOUTH e MASTERS): 

durante dois períodos de 30 segundos, os saltadores tentam fazer o maior 

número de saltos duplos. A cada 30 segundos, sem paragem do tempo, troca o 

saltador. 

 

DOUBLE DUTCH 

a) Double Dutch Speed Relay 3x40’ (TODOS OS ESCALÕES): durante o tempo 

indicado, os saltadores tentam fazer o maior número de apoios, utilizando a 

técnica de Skipping (ou, opcionalmente, pés juntos, no caso dos minis) dentro 

das cordas. A cada 40 segundos, sem paragem do tempo, faz-se a troca de 

saltador, finalizando após as três provas de 40 segundos. 

b) Double Dutch Speed Relay 2X60’ (INFANTIS, YOUTH e MASTERS): durante o 

tempo indicado, os saltadores tentam fazer o maior número de apoios, utilizando 

a técnica de Skipping, dentro das cordas. Ao fim dos primeiros 60 segundos, 

sem paragem do tempo, faz-se a troca de saltador, finalizando a prova ao fim 

dos 2 atletas terem saltado. Nesta prova, os rodadores não trocam, sendo, 

portanto, os mesmos dois rodadores nos dois tempos de 60 segundos. 

c) Double Dutch Contest Speed 1 x 30’ (TODOS OS ESCALÕES): durante o 

tempo indicado, o saltador tenta fazer o maior número de apoios, utilizando a 

técnica de Skipping, dentro das cordas. Não há trocas entre os elementos da 

equipa, havendo apenas um saltador e dois rodadores. 
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PROVAS DE FREESTYLE 

SINGLE ROPE 

a) Single Rope Pairs Freestyle (TODOS OS ESCALÕES): Dois saltadores 

realizam uma coreografia de corda individual em simultâneo e/ou em 

concordância com a música, durante o tempo determinado. 

b) Single Rope Team Freestyle (YOUTH e MASTERS): Quatro saltadores 

realizam uma coreografia de corda individual em simultâneo e/ou em 

concordância com a música, durante o tempo determinado. 

c) Single Rope Wheel Freestyle (TODOS OS ESCALÕES): Dois saltadores 

realizam uma coreografia de duas cordas individuais partilhadas em 

concordância com a música, durante o tempo determinado. 

 

DOUBLE DUTCH 

a) Double Dutch Single (TODOS OS ESCALÕES):  Coreografia de duas cordas 

longas entre 3 saltadores, durante o tempo determinado, e com o uso de música. 

b) Double Dutch Pairs (INFANTIS, YOUTH e MASTERS): Coreografia de duas 

cordas longas entre 4 saltadores, durante o tempo determinado, e com o uso de 

música. 

c) Double Dutch Contest Fusion (TODOS OS ESCALÕES): Coreografia de duas 

cordas longas entre 3 a 8 atletas, durante o tempo determinado, e com o uso de 

música, conjugando movimentos de dança ou outros. É permitido o uso de 

adereços que não deem vantagem física (ex: trampolins, tapetes, entre outros). 

 
GROUP SHOW 

a) Group Show – Coreografia de grupo com o mínimo de 8 atletas e o máximo de 

30. É de estilo livre tendo como elementos obrigatórios corda individual, corda 

longa, double dutch e Wheel. 
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Observações: O saltador deve iniciar a prova com o pé direito a saltar em primeiro sobre 

a corda, por uma questão de eficiência. Se houver alguma falha, o tempo não para e o saltador 

deve iniciar novamente com o pé direito a saltar em primeiro sobre a corda, a contagem dos 

saltos não reinicia. O corpo deve estar parado: não deve haver movimentos do corpo nem da 

corda desde o momento em que se ouve “Skippers Ready?” e até ao som «BEEP». 

Capítulo 3: Regras e descrição detalhada de cada 

prova 

Artigo 8.º: Individual Tournament 

PROVAS DE VELOCIDADE 

 
a) 30 segundos  

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges 

ready? Skippers ready? Set… «BEEP»”. No momento em que se ouve o 

«BEEP» o cronómetro inicia a contagem do tempo (...10…20…«BEEP»). 

 

2. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão. 

Devem estar pelo menos dois Juízes na contagem e o resultado final é média 

entre estes, para aferir o número de apoios. No caso de existirem 

discrepâncias maiores do que 5 saltos entre todos os juízes, uma nova 

tentativa (re-jump) será oferecida ao saltador, ou, no caso de haver registo de 

vídeo segundo as regras definidas no Artigo 45.º: Requisitos de Contestação, 

este será utilizado prioritariamente para a recontagem da prova. No caso de 

ocorrer um re-jump, a APJRS responsabilizar-se-á pela gravação do mesmo. 

 

3. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-

se falsa partida quando é evidente o movimento da corda ou do atleta a partir 

do momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do “Beep”. 

 

4. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta ou a corda estiverem fora da pista, a contagem para. 

Considera-se violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do 

espaço e/ou o atleta pisa ou sai da pista delimitada. 
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5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em 

mais do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto 

isto, situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço 

desfiar, lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita 

ocorra mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da 

responsabilidade dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto 

da pista, uma vez que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde 

que a continuidade da prova aconteça.  

 

a) 2 minutos 

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo (...30 …1min …1:30......«BEEP»). 

 

2. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão. 

Devem estar pelo menos dois Juízes na contagem e o resultado final é média 

entre estes, para aferir o número de apoios. No caso de existirem discrepâncias 

maiores do que 5 saltos entre todos os juízes, uma nova tentativa (re-jump) será 

oferecida ao saltador, ou, no caso de haver registo de vídeo segundo as regras 

definidas no Artigo 45.º: Requisitos de Contestação, este será utilizado 

prioritariamente para a recontagem da prova. No caso de ocorrer um re-jump, a 

APJRS responsabilizar-se-á pela gravação do mesmo. 

 

3. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-se 

falsa partida quando é evidente o movimento da corda ou do atleta a partir do 

momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do “Beep”. 

 

4. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta ou a corda estiverem fora da pista, a contagem para. 

Considera-se violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do 

espaço e/ou o atleta pisa ou sai da pista delimitada 
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5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

 
b) 3 minutos 

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo (...30 …1 min 

…1:30...2:00...2:15….2:30....2:45.... «BEEP».) 

 

2. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão. 

Devem estar pelo menos dois Juízes na contagem e o resultado final é média 

entre estes, para aferir o número de apoios. No caso de existirem discrepâncias 

maiores do que 5 saltos entre todos os juízes, uma nova tentativa (re-jump) será 

oferecida ao saltador, ou, no caso de haver registo de vídeo segundo as regras 

definidas no Artigo 45.º: Requisitos de Contestação, este será utilizado 

prioritariamente para a recontagem da prova. No caso de ocorrer um re-jump, a 

APJRS responsabilizar-se-á pela gravação do mesmo. 

 

3. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-se 

falsa partida quando é evidente o movimento da corda ou do atleta a partir do 

momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do “Beep”. 

 

4. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta ou a corda estiverem fora da pista, a contagem para. 

Considera-se violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do 

espaço e/ou o atleta pisa ou sai da pista delimitada. 



 

Regulamento Oficial de Provas 2018/2019 página 14 de 65 
 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

 
c) Duplos em 30 segundos 

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo (...10…20…«BEEP»). 

 

2. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão. 

Devem estar pelo menos dois Juízes na contagem e o resultado final é média 

entre estes, para aferir o número de apoios. No caso de existirem discrepâncias 

maiores do que 5 saltos entre todos os juízes, uma nova tentativa (re-jump) será 

oferecida ao saltador, ou, no caso de haver registo de vídeo segundo as regras 

definidas no Artigo 45.º: Requisitos de Contestação, este será utilizado 

prioritariamente para a recontagem da prova. No caso de ocorrer um re-jump, a 

APJRS responsabilizar-se-á pela gravação do mesmo. 

 

3. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-se 

falsa partida quando é evidente o movimento da corda ou do atleta a partir do 

momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do “Beep”. 
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4. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta ou a corda estiverem fora da pista, a contagem para. 

Considera-se violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do 

espaço e/ou o atleta pisa ou sai da pista delimitada 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  
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Observações: Salvo indicação em contrário, a música pode e deve ser utilizada na 

coreografia. No entanto em torneios de apuramento poderá ser excluída a possibilidade de 

utilizar a música, por uma questão de gestão do tempo. Contudo desde sempre os atletas devem 

ser estimulados nos treinos a iniciar uma coreografia com o acompanhamento da música. 

PROVAS DE FREESTYLE 

 

1. O Juíz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltadores 

prontos? Pode iniciar a sua prova…”.   

a) O atleta deve iniciar a prova assim que a música começar, com exceção 

das provas em que não é exigido/permitido o uso de música. Neste caso, o 

saltador tem 10 segundos para começar a prova.  

b) A contagem do tempo inicia com a música ou com o primeiro movimento do 

saltador.  

c) O saltador termina a prova numa posição reconhecível para mostrar que 

terminou, devendo este fim ser coincidente com o fim da música, quando 

esta existe. Todas as habilidades realizadas após o fim do tempo/música 

não serão contabilizadas.  

 

2. Quando a música é obrigatória, deve acompanhar a coreografia, ou seja: os 

saltos devem reforçar os efeitos da música e a música deve reforçar os efeitos 

dos saltos. Sempre que esta não for entregue, o saltador não poderá realizar 

a prova. 

 

3. A coreografia é avaliada em dois parâmetros: CRIATIVIDADE e 

DIFICULDADE. 

a) A DIFICULDADE da coreografia será determinada pelo somatório dos 

pontos correspondentes a todos os exercícios efetuados pelo saltador. 

Quanto mais difíceis forem os exercícios apresentados, maior será a 

pontuação neste parâmetro. A cada exercício são atribuídos pontos pré-

determinados, desde 1 a 6. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no 

Freestyle). 

b) A CRIATIVIDADE da coreografia será cotada de 0 a 250 pontos. Destes, 

200 pontos são distribuídos em função da avaliação dos cinco parâmetros: 

RITMO da música (Music on the beat); ACENTUAÇÕES da música 

(Using the music); MOVIMENTO (Movement); POSTURA do corpo e 

EXECUÇÃO (Form of body and execution); ORIGINALIDADE da 

coreografia (Originality). Os elementos obrigatórios, correspondentes aos 

restantes 50 pontos, também incluídos nesta parte da avaliação, são 

diferentes para cada um dos escalões. Quanto maior a quantidade de 

elementos obrigatórios apresentados, maior a pontuação obtida neste 
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parâmetro. (ver capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no Freestyle). 

c) Esses seis parâmetros têm a seguinte percentagem na soma final:  Music 

on the beat (7,5%), Using the music (7,5%), Movement (5%), Form of 

body and execution (10%), Originality (10%) e elementos obrigatórios 

(10%). 

 

4. As falhas são contabilizadas na quantidade que ocorrem num esquema 

efetuado.  

a) Para uma falha grave devem ser deduzidos 15 pontos (largar de forma não 

intencional a corda ou falhar um salto, parando a coreografia por mais de 2 

segundos).  

b) Para uma falha leve devem ser deduzidos 7,5 pontos (tocar na corda de 

forma não intencional, fazendo-a parar por tempo não superior a 2 

segundos).  

c) As violações de espaço são penalizadas como uma falha leve (7,5 pontos) 

sendo que, enquanto o atleta estiver fora da pista, as habilidades não serão 

contabilizadas. Considera-se violação de espaço sempre que é evidente 

que a corda sai do espaço e/ou o atleta pisa ou sai da pista delimitada. O 

exercício que leva à violação de espaço também não é contabilizado. 

d) As violações de tempo são, também, penalizadas como uma falha leve (7,5 

pontos) sendo que, todos os exercícios feitos fora do tempo já não serão 

tomados em conta pelos juízes. 

 

PROVAS DE POTÊNCIA 

a) Duplos Consecutivos: o saltador efetua o maior número de duplos consecutivos, 

sem limite de tempo. 

1. A tentativa termina quando falhar um salto duplo. 

 

2. O Juiz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltador pronto? 

Pode iniciar a sua prova…”. Depois disto o saltador tem 10 segundos para 

começar a prova, caso contrário, considera-se com um resultado de zero saltos.  

Pode fazer saltos preliminares, de modo a dar início à prova, no entanto se falhar 

num destes ou na 1ª tentativa para fazer o duplo, a falha é considerada.  

 

3. Se uma falha ocorrer antes de se completarem os 30 saltos duplos consecutivos, 

o saltador pode, após uma paragem com tempo máximo de 30 segundos, iniciar 

uma nova prova, ficando com o melhor resultado obtido entre as duas provas. A 

prova só pode ser repetida uma vez. 

 

4. No caso de se completar o 30º duplo, o atleta não poderá recomeçar a prova. 

 

5. Caso as duas tentativas tenham sido usadas, o resultado final será a tentativa de 

maior valor. 
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6. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem para. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada.  

 

7. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

8. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

  

a) Triplos Consecutivos - o saltador efetua o maior número de triplos consecutivos, 

sem limite de tempo. 

 

1. A tentativa termina quando falhar um salto triplo. 

 

2. O Juiz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltador pronto? 

Pode iniciar a sua prova…”. Depois disto o saltador tem 10 segundos para 

começar a prova, caso contrário, considera-se com um resultado de zero saltos.  

Pode fazer saltos preliminares, de modo a dar início à prova, no entanto se falhar 

num destes ou na 1ª tentativa para fazer o triplo, a falha é considerada.  

 

3. Se uma falha ocorrer antes de se completarem os 30 saltos triplos consecutivos, o 

saltador pode, após uma paragem com tempo máximo de 30 segundos, iniciar 

uma nova prova, ficando com o melhor resultado obtido entre as duas provas. A 

prova só pode ser repetida uma vez. 

 

4. No caso de se completar o 30º triplo, o atleta não poderá recomeçar a prova. 

 

5. Caso as duas tentativas tenham sido usadas, o resultado será a tentativa de 

maior valor. 

 

6. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem para. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada. 
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7. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

8. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  
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Artigo 9.º: Team Championships 

PROVAS DE VELOCIDADE 

SINGLE ROPE 

a) 3 x 30 segundos:  

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo para o primeiro saltador (...10 …20 …), 

aos 30 segundos ouve-se outro «BEEP», termina a prova do primeiro saltador e 

começa a prova do segundo saltador (...10 …20 …) passados 30 segundos ouve-

se novamente «BEEP», termina a prova do segundo saltador e começa a prova 

do terceiro saltador (...10 …20 …), acabando novamente com um «BEEP». 

 

2. O resultado final é o somatório das três provas, sem individualizar o resultado de 

cada um. 

 

3. Aplicam-se todas as regras de uma prova de velocidade (número de Juizes, forma 

de contagem e penalização aplicável nas falsas partidas). Podem ser deduzidos 

também 5 saltos ao resultado da equipa por cada falso switch. Um falso switch 

acontece quando um atleta inicia um movimento evidente da corda antes do 

«BEEP» que dá início à sua prova individual. 

 

4. Se em algum momento, houver mais do que um atleta da mesma equipa a saltar, 

nenhum desses saltos é contabilizado. A contagem recomeça quando se percebe 

claramente qual o atleta em prova nesse momento (apenas salta o atleta a quem 

corresponde essa prova de 30 segundos). Para além disso, como é considerado 

um falso switch, haverá uma penalização de 5 saltos ao resultado final.  

 

5. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem para. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada. Esta regra aplica-se, mesmo para os atletas 

da equipa que não estão a saltar nesse momento. 

 

6. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 
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7. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

 

b) 2x30 segundos em duplos: 

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo para o primeiro saltador (...10 …20 …), 

aos 30 segundos ouve-se outro « BEEP», termina a prova do primeiro saltador e 

começa a prova do segundo saltador (...10 …20 …) passados 30 segundos ouve-

se novamente «BEEP», acabando assim a prova. 

 

2. O resultado final é o somatório das duas provas, sem individualizar o resultado de 

cada um. 

 

3. Aplicam-se todas as regras de uma prova de velocidade (número de Juizes, forma 

de contagem e penalização aplicável nas falsas partidas), sendo que nesta prova, 

em vez da técnica de skipping, é usado o salto duplo. Podem ser deduzidos 

também 5 saltos ao resultado da equipa por cada falso switch. Um falso switch 

acontece quando um atleta inicia um movimento evidente da corda antes do beep 

que dá início à sua prova individual. 

 

4. Se em algum momento, houver mais do que um atleta da mesma equipa a saltar, 

nenhum desses saltos é contabilizado. A contagem recomeça quando se percebe 

claramente qual o atleta em prova nesse momento (apenas salta o atleta a quem 

corresponde essa prova de 30 segundos). Para além disso, como é considerado 

um falso switch, haverá uma penalização de 5 saltos ao resultado final.  

 

5. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem para. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada. Esta regra aplica-se, mesmo para os atletas 

da equipa que não estão a saltar nesse momento. 

 

6. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 
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7. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

 

c) 4 x 30 segundos:  

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo para o primeiro saltador (...10 …20 …), 

aos 30 segundos ouve-se outro « BEEP», termina a prova do primeiro saltador e 

começa a prova do segundo saltador (...10 …20 …) passados 30 segundos ouve-

se novamente «BEEP», termina a prova do segundo saltador e começa a prova 

do terceiro saltador (...10 …20 …) passados 30 segundos ouve-se novamente 

«BEEP», termina a prova do terceiro saltador e começa a prova do quarto 

saltador (...10 …20 …) «BEEP», acabando assim a prova. 

 

2. O resultado final é o somatório das quatro provas, sem individualizar o resultado 

de cada um. 

 

3. Aplicam-se todas as regras de uma prova de velocidade (número de Juizes, forma 

de contagem e penalização aplicável nas falsas partidas). Podem ser deduzidos 

também 5 saltos ao resultado da equipa por cada falso switch. Um falso switch 

acontece quando um atleta inicia um movimento evidente da corda antes do beep 

que dá início à sua prova individual. 

 

4. Se em algum momento, houver mais do que um atleta da mesma equipa a saltar, 

nenhum desses saltos é contabilizado. A contagem recomeça quando se percebe 

claramente qual o atleta em prova nesse momento (apenas salta o atleta a quem 

corresponde essa prova de 30 segundos). Para além disso, como é considerado 

um falso switch, haverá uma penalização de 5 saltos ao resultado final.  

 

5. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem para. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada. Esta regra aplica-se, mesmo para os atletas 

da equipa que não estão a saltar nesse momento. 

 

6. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 
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7. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

 

DOUBLE DUTCH 

a) 3 x 40 segundos (DD3): Nesta prova, cada equipa é constituída por 3 elementos. A 

cada 40 segundos, sem paragem do tempo, faz-se a troca do saltador por um 

rodador.  

 

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo para o primeiro saltador (...10 

…20…30…). Aos 40 segundos ouve-se outro «BEEP», termina a prova do 

primeiro saltador e começa a prova do segundo saltador (...10…20…30…); aos 

40 segundos ouve-se mais um «BEEP», termina a prova do segundo saltador e 

começa a prova do terceiro saltador (...10…20…30…), acabando a prova com um 

«BEEP». 

 

2. A ordem é a seguinte: 

2.1. A e B rodam para C que está de frente para B.  

2.2. A e C rodam para B que está de frente para A. 

2.3. B e C rodam para A que está de frente para C. 

 

3. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão, 

dentro das cordas, utilizando técnica de Skipping (exceto no caso dos Minis, que 

podem saltar a pés juntos). Devem estar pelo menos dois Juízes na contagem e o 

resultado final é média entre estes, para aferir o número de apoios. No caso de 

existirem discrepâncias maiores do que 5 saltos entre todos os juízes, uma nova 

tentativa (re-jump) será oferecida ao saltador, ou, no caso de haver registo de 

vídeo segundo as regras definidas no Artigo 45.º: Requisitos de Contestação, este 

será utilizado prioritariamente para a recontagem da prova. No caso de ocorrer 

um re-jump, a APJRS responsabilizar-se-á pela gravação do mesmo. 

 

4. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-se 

falsa partida quando é evidente o movimento da corda ou dos atletas (saltador ou 

rodadores) a partir do momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do 

“BEEP”. 
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5. Podem ser deduzidos também 5 saltos ao resultado da equipa por cada falso 

switch. Um falso switch acontece quando um atleta pega na corda antes do 

«BEEP» sinalizador de troca ou mesmo quando o atleta entra na corda sem que 

este «BEEP» seja ouvido. 

 

6. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem para. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada.  

 

7. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

8. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  

 

b) 2 x 60 segundos (DD4): Nesta prova, cada equipa é constituída por 4 elementos. Ao 

fim dos primeiros 60 segundos, sem paragem do tempo, faz-se a troca do saltador. 

Os rodadores não fazem qualquer tipo de troca, sendo os mesmos do início ao fim da 

prova. 

 

1. A prova é acompanhada por um som. Este segue a rotina verbal: “Judges ready? 

Skippers ready? Set…«BEEP»”. No momento em que se ouve o «BEEP» o 

cronómetro inicia a contagem do tempo para o primeiro saltador (...15…30…45...) 

aos 60 segundos ouve-se outro  «BEEP», termina a prova do primeiro saltador e 

começa a prova do segundo saltador (...15…30…45...), aos 60 segundos ouve-se 

mais um «BEEP», finalizando a prova.  

 

2. A ordem é a seguinte:  

2.1. A e B rodam para C.  

2.2. A e B rodam para D.  
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3. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão, 

dentro das cordas, utilizando técnica de Skipping. Devem estar pelo menos dois 

Juízes na contagem e o resultado final é média entre estes, para aferir o número 

de apoios. No caso de existirem discrepâncias maiores do que 5 saltos entre 

todos os juízes, uma nova tentativa (re-jump) será oferecida ao saltador, ou, no 

caso de haver registo de vídeo segundo as regras definidas no Artigo 45.º: 

Requisitos de Contestação, este será utilizado prioritariamente para a recontagem 

da prova. No caso de ocorrer um re-jump, a APJRS responsabilizar-se-á pela 

gravação do mesmo. 

 

4. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-se 

falsa partida quando é evidente o movimento da corda, dos rodadores ou do 

saltador a partir do momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do 

“BEEP”. 

 

5. Podem ser deduzidos também 5 saltos ao resultado da equipa por cada falso 

switch. Um falso switch acontece quando um atleta pega na corda antes do 

«BEEP» sinalizador de troca ou mesmo quando um atleta entra na corda sem que 

este «BEEP» seja ouvido. 

 

6. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem pára. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada. Esta regra aplica-se, mesmo para os atletas 

da equipa que não estão a saltar nesse momento. 

 

7. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

8. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  
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c) DDC Speed 1x30 segundos: Nesta prova, cada equipa é constituída por 3 elementos 

e só um atleta é que salta, enquanto os outros dois rodam durante um período de 30 

segundos. 

 

1. A prova é acompanhada por um som bastante característico. Este segue a rotina 

verbal: “Judges ready? Skippers ready? Set… GO”. No momento em que se ouve 

o «GO» o cronómetro inicia a contagem do tempo para o primeiro saltador 

(...10…20…5...4...3...2...1...) aos 30 segundos ouve-se «STOP», finalizando a 

prova.  

 

2. A contagem é feita sempre no número de vezes que o pé direito toca no chão, 

dentro das cordas, utilizando técnica de Skipping. Devem estar pelo menos dois 

Juízes na contagem e o resultado final é média entre estes, para aferir o número 

de apoios. No caso de existirem discrepâncias maiores do que 5 saltos entre 

todos os juízes, uma nova tentativa (re-jump) será oferecida ao saltador, ou, no 

caso de haver registo de vídeo segundo as regras definidas no Artigo 40.º: 

Requisitos de Contestação, este será utilizado prioritariamente para a recontagem 

da prova. No caso de ocorrer um re-jump, a APJRS responsabilizar-se-á pela 

gravação do mesmo. 

 

3. As falsas partidas são penalizadas em 5 saltos na contagem feita. Considera-se 

falsa partida quando é evidente o movimento da corda, dos rodadores ou do 

saltador a partir do momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do “GO”. 

 

4. As violações de espaço são penalizadas em 5 saltos na contagem feita, sendo 

que, enquanto o atleta estiver fora da pista, a contagem pára. Considera-se 

violação de espaço sempre que é evidente que a corda sai do espaço e/ou o 

atleta pisa ou sai da pista delimitada. Esta regra aplica-se, mesmo para os atletas 

da equipa que não estão a saltar nesse momento. 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita ocorra 

mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da responsabilidade 

dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto da pista, uma vez 

que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde que a continuidade da 

prova aconteça.  
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PROVAS DE FREESTYLE  

SINGLE ROPE 

a) Single Rope Pairs Freestyle (2 saltadores): Dois saltadores realizam uma 

coreografia de corda individual em simultâneo e/ou em concordância com a música, 

durante o tempo determinado. 

1. O Juiz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltadores 

prontos? Pode iniciar a sua prova…”.   

a) Os atletas devem iniciar a prova assim que a música começar, com 

exceção das provas em que não é exigido/permitido o uso de música. 

Neste caso, os saltadores têm 10 segundos para começar a prova.  

b) A contagem do tempo inicia com a música ou com o primeiro movimento 

dos saltadores.  

c) Os saltadores terminam a prova numa posição reconhecível para mostrar 

que terminou, devendo este fim ser coincidente com o fim da música, 

quando esta existe. Todas as habilidades realizadas após o fim do 

tempo/música não serão contabilizadas.  

 

2. Quando a música é obrigatória, deve acompanhar a coreografia, ou seja: os 

saltos devem reforçar os efeitos da música e a música deve reforçar os efeitos 

dos saltos. Sempre que esta não for entregue, a equipa não poderá realizar a 

prova. 

 

3. A coreografia é avaliada em dois parâmetros: CRIATIVIDADE e DIFICULDADE. 

 

a) A DIFICULDADE da coreografia será determinada pelo somatório dos pontos 

correspondentes a todos os exercícios efetuados pelos saltadores. Quanto 

mais difíceis forem os exercícios apresentados, maior será a pontuação neste 

parâmetro. A cada exercício são atribuídos pontos pré-determinados, desde 1 

a 6. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no Freestyle).  

b) A CRIATIVIDADE da coreografia será cotada de 0 a 250 pontos. Destes, 200 

pontos são distribuídos em função da avaliação dos cinco parâmetros: RITMO 

da música (Music on the beat); ACENTUAÇÕES da música (Using the 

music); MOVIMENTO (Movement); POSTURA do corpo e EXECUÇÃO 

(Form of body and execution); ORIGINALIDADE da coreografia 

(Originality). Os elementos obrigatórios, correspondentes aos restantes 50 

pontos, também incluídos nesta parte da avaliação, são diferentes para cada 

um dos escalões.                  Quanto maior a quantidade de elementos 

obrigatórios apresentados, maior a pontuação obtida neste parâmetro. (ver 

capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no Freestyle). 

c) Esses seis parâmetros têm a seguinte percentagem na soma final:  Music on 

the beat (7,5%), Using the music (7,5%), Movement (5%), Form of body 

and execution (10%), Originality (10%) e elementos obrigatórios (10%). 
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4. As falhas são contabilizadas na quantidade que ocorrem num esquema 

efetuado.  

a) Para uma falha grave devem ser deduzidos 15 pontos (largar de forma não 

intencional a corda ou falhar um salto, parando a coreografia por mais de 2 

segundos).  

b) Para uma falha leve devem ser deduzidos 7,5 pontos (tocar na corda de 

forma não intencional, fazendo-a parar por tempo não superior a 2 segundos).  

c) As violações de espaço são penalizadas como uma falha leve (7,5 pontos) 

sendo que, enquanto o atleta estiver fora da pista, as habilidades não serão 

contabilizadas. Considera-se violação de espaço sempre que é evidente que 

a corda sai do espaço e/ou, pelo menos, um atleta pisa ou sai da pista 

delimitada. O exercício que leva à violação de espaço também não é 

contabilizado. 

d) As violações de tempo são, também, penalizadas como uma falha leve (7,5 

pontos) sendo que, todos os exercícios feitos fora do tempo já não serão 

tomados em conta pelos juízes. 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita 

ocorra mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da 

responsabilidade dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto 

da pista, uma vez que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde 

que a continuidade da prova aconteça.  

 

b) Single Rope Team Freestyle (4 saltadores): Quatro saltadores realizam uma 

coreografia de corda individual em simultâneo e/ou em concordância com a música, 

durante o tempo determinado. 

 

1. O Juiz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltadores 

prontos? Pode iniciar a sua prova…”.   

a) Os atletas devem iniciar a prova assim que a música começar, com 

exceção das provas em que não é exigido/permitido o uso de música. 

Neste caso, os saltadores têm 10 segundos para começar a prova.  

b) A contagem do tempo inicia com a música ou com o primeiro movimento 

dos saltadores.  

c) Os saltadores terminam a prova numa posição reconhecível para mostrar 

que terminou, devendo este fim ser coincidente com o fim da música, 

quando esta existe. Todas as habilidades realizadas após o fim do 

tempo/música não serão contabilizadas.  
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2. Quando a música é obrigatória, deve acompanhar a coreografia, ou seja: os 

saltos devem reforçar os efeitos da música e a música deve reforçar os efeitos 

dos saltos. Sempre que esta não for entregue, a equipa não poderá realizar a 

prova. 

 

3. A coreografia é avaliada em dois parâmetros: CRIATIVIDADE e DIFICULDADE. 

 

a) A DIFICULDADE da coreografia será determinada pelo somatório dos 

pontos correspondentes a todos os exercícios efetuados pelos saltadores. 

Quanto mais difíceis forem os exercícios apresentados, maior será a 

pontuação neste parâmetro. A cada exercício são atribuídos pontos pré-

determinados, desde 1 a 6. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no 

Freestyle).  

 

b) A CRIATIVIDADE da coreografia será cotada de 0 a 250 pontos. Destes, 

200 pontos são distribuídos em função da avaliação dos cinco parâmetros: 

RITMO da música (Music on the beat); ACENTUAÇÕES da música 

(Using the music); MOVIMENTO (Movement); POSTURA do corpo e 

EXECUÇÃO (Form of body and execution); ORIGINALIDADE da 

coreografia (Originality). Os elementos obrigatórios, correspondentes aos 

restantes 50 pontos, também incluídos nesta parte da avaliação, são 

diferentes para cada um dos escalões.                  Quanto maior a 

quantidade de elementos obrigatórios apresentados, maior a pontuação 

obtida neste parâmetro. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no 

Freestyle). 

 

c) Esses seis parâmetros têm a seguinte percentagem na soma final:  Music 

on the beat (7,5%), Using the music (7,5%), Movement (5%), Form of 

body and execution (10%), Originality (10%) e elementos obrigatórios 

(10%). 

 

4. As falhas são contabilizadas na quantidade que ocorrem num esquema 

efetuado.  

a) Para uma falha grave devem ser deduzidos 15 pontos (largar de forma 

não intencional a corda ou falhar um salto, parando a coreografia por mais 

de 2 segundos).  

 

b) Para uma falha leve devem ser deduzidos 7,5 pontos (tocar na corda de 

forma não intencional, fazendo-a parar por tempo não superior a 2 

segundos).  

 

c) As violações de espaço são penalizadas como uma falha leve (7,5 pontos) 

sendo que, enquanto o atleta estiver fora da pista, as habilidades não serão 
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contabilizadas. Considera-se violação de espaço sempre que é evidente 

que a corda sai do espaço e/ou, pelo menos, um atleta pisa ou sai da pista 

delimitada. O exercício que leva à violação de espaço também não é 

contabilizado. 

 

d) As violações de tempo são, também, penalizadas como uma falha leve (7,5 

pontos) sendo que, todos os exercícios feitos fora do tempo já não serão 

tomados em conta pelos juízes. 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita 

ocorra mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da 

responsabilidade dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto 

da pista, uma vez que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde 

que a continuidade da prova aconteça.  

 
DOUBLE DUTCH 

a) Double Dutch Single Freestyle: Coreografia de duas cordas longas entre 3 

saltadores, durante o tempo determinado, e com o uso de música. 

 

1. O Juiz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltadores 

prontos? Pode iniciar a sua prova…”.   

a) Os atletas devem iniciar a prova assim que a música começar, com 

exceção das provas em que não é exigido/permitido o uso de música. 

Neste caso, os saltadores têm 10 segundos para começar a prova.  

 

b) A contagem do tempo inicia com a música ou com o primeiro movimento 

dos saltadores.  

 

c) Os saltadores terminam a prova numa posição reconhecível para mostrar 

que terminou, devendo este fim ser coincidente com o fim da música, 

quando esta existe. Todas as habilidades realizadas após o fim do 

tempo/música não serão contabilizadas.  

 

2. Quando a música é obrigatória, deve acompanhar a coreografia, ou seja: os 

saltos devem reforçar os efeitos da música e a música deve reforçar os efeitos 

dos saltos. Sempre que esta não for entregue, a equipa não poderá realizar a 

prova. 
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3. A coreografia é avaliada em dois parâmetros: CRIATIVIDADE e DIFICULDADE. 

a) A DIFICULDADE da coreografia será determinada pelo somatório dos 

pontos correspondentes a todos os exercícios efetuados pelos saltadores. 

Quanto mais difíceis forem os exercícios apresentados, maior será a 

pontuação neste parâmetro. A cada exercício são atribuídos pontos pré-

determinados, desde 1 a 5. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no 

Freestyle).  

 

b) A CRIATIVIDADE da coreografia será cotada de 0 a 250 pontos. Destes, 

200 pontos são distribuídos em função da avaliação dos cinco parâmetros: 

RITMO da música (Music on the beat); ACENTUAÇÕES da música 

(Using the music); MOVIMENTO (Movement); POSTURA do corpo e 

EXECUÇÃO (Form of body and execution); ORIGINALIDADE da 

coreografia (Originality) e INTERAÇÕES DINÂMICAS (DYNAMIC 

INTERACTIONS).  Os elementos obrigatórios, correspondentes aos 

restantes 50 pontos, também incluídos nesta parte da avaliação, são 

diferentes para cada um dos escalões. Quanto maior a quantidade de 

elementos obrigatórios apresentados, maior a pontuação obtida neste 

parâmetro. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no Freestyle). 

 

 

c) Esses sete parâmetros têm a seguinte percentagem na soma final:  Music 

on the beat (7,5%); Using the music (7,5%) Movement (5%); Form of 

body/rope and execution (7,5%); Originality (7,5%); Dynamic 

Interaction (5%) e elementos obrigatórios (10%). 

 

4. As falhas são contabilizadas na quantidade que ocorrem num esquema 

efetuado.  

a) Para uma falha grave devem ser deduzidos 15 pontos (largar de forma 

não intencional a corda ou falhar um salto, parando a coreografia por mais 

de 2 segundos).  

 

b) Para uma falha leve devem ser deduzidos 7,5 pontos (tocar na corda de 

forma não intencional, fazendo-a parar por tempo não superior a 2 

segundos).  

 

c) As violações de espaço são penalizadas como uma falha leve (7,5 pontos) 

sendo que, enquanto o(s) atleta(s) estiver(em) fora da pista, as habilidades 

não serão contabilizadas. Considera-se violação de espaço sempre que é 

evidente que a corda sai do espaço e/ou, pelo menos, um atleta pisa ou sai 

da pista delimitada. O exercício que leva à violação de espaço também não 

é contabilizado. 
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d) As violações de tempo são, também, penalizadas como uma falha leve (7,5 

pontos) sendo que, todos os exercícios feitos fora do tempo já não serão 

tomados em conta pelos juízes. 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 

 

6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita 

ocorra mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da 

responsabilidade dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto 

da pista, uma vez que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde 

que a continuidade da prova aconteça.  

 

b) Double Dutch Pairs Freestyle: Coreografia de duas cordas longas entre 4 

saltadores, durante o tempo determinado, e com o uso de música. 

 

1. O Juíz deve seguir a seguinte rotina verbal: “Árbitros prontos? Saltadores 

prontos? Pode iniciar a sua prova…”.   

a) Os atletas devem iniciar a prova assim que a música começar, com 

exceção das provas em que não é exigido/permitido o uso de música. 

Neste caso, os saltadores têm 10 segundos para começar a prova.  

b) A contagem do tempo inicia com a música ou com o primeiro movimento 

dos saltadores.  

c) Os saltadores terminam a prova numa posição reconhecível para mostrar 

que terminou, devendo este fim ser coincidente com o fim da música, 

quando esta existe. Todas as habilidades realizadas após o fim do 

tempo/música não serão contabilizadas.  

 

2. Quando a música é obrigatória, deve acompanhar a coreografia, ou seja: os 

saltos devem reforçar os efeitos da música e a música deve reforçar os efeitos 

dos saltos. Sempre que esta não for entregue, a equipa não poderá realizar a 

prova. 

 

3. A coreografia é avaliada em dois parâmetros: CRIATIVIDADE e DIFICULDADE. 

 

a) A DIFICULDADE da coreografia será determinada pelo somatório dos 

pontos correspondentes a todos os exercícios efetuados pelos saltadores. 

Quanto mais difíceis forem os exercícios apresentados, maior será a 

pontuação neste parâmetro. A cada exercício são atribuídos pontos pré-

determinados, desde 1 a 5. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no 

Freestyle).  
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b) A CRIATIVIDADE da coreografia será cotada de 0 a 250 pontos. Destes, 

200 pontos são distribuídos em função da avaliação dos cinco parâmetros: 

RITMO da música (Music on the beat); ACENTUAÇÕES da música 

(Using the music); MOVIMENTO (Movement); POSTURA do corpo e 

EXECUÇÃO (Form of body and execution); ORIGINALIDADE da 

coreografia (Originality) e INTERAÇÕES DINÂMICAS (DYNAMIC 

INTERACTIONS).  Os elementos obrigatórios, correspondentes aos 

restantes 50 pontos, também incluídos nesta parte da avaliação, são 

diferentes para cada um dos escalões. Quanto maior a quantidade de 

elementos obrigatórios apresentados, maior a pontuação obtida neste 

parâmetro. (ver Capítulo 4 – Ajuizamento detalhado no Freestyle). 

 

c) Esses sete parâmetros têm a seguinte percentagem na soma final:  Music 

on the beat (7,5%); Using the music (7,5%) Movement (5%); Form of 

body/rope and execution (7,5%); Originality (7,5%); Dynamic 

Interaction (5%) e elementos obrigatórios (10%). 

 

4. As falhas são contabilizadas na quantidade que ocorrem num esquema 

efetuado.  

a) Para uma falha grave devem ser deduzidos 15 pontos (largar de forma 

não intencional a corda ou falhar um salto, parando a coreografia por mais 

de 2 segundos).  

 

b) Para uma falha leve devem ser deduzidos 7,5 pontos (tocar na corda de 

forma não intencional, fazendo-a parar por tempo não superior a 2 

segundos).  

 

c) As violações de espaço são penalizadas como uma falha leve (7,5 pontos) 

sendo que, enquanto o(s) atleta(s) estiver(em) fora da pista, as habilidades 

não serão contabilizadas. Considera-se violação de espaço sempre que é 

evidente que a corda sai do espaço e/ou, pelo menos, um atleta pisa ou sai 

da pista delimitada. O exercício que leva à violação de espaço também não 

é contabilizado. 

 

d) As violações de tempo são, também, penalizadas como uma falha leve (7,5 

pontos) sendo que, todos os exercícios feitos fora do tempo já não serão 

tomados em conta pelos juízes. 

 

5. Apenas e exclusivamente, no caso de a corda rebentar, ficando dividida em mais 

do que um segmento, será dada uma oportunidade de Re-jump. Posto isto, 

situações como cordões desapertados, o cabelo se desprender, aço desfiar, 

lesões de um ou mais atletas, entre outros não darão direito a re-jump. 
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6. Não será dada mais do que uma oportunidade de Re-jump por prova (p.e.: 

DD4x45’ ou uma coreografia) e por equipa, mesmo que a situação descrita 

ocorra mais do que uma vez. Dado que apenas há um re-jump, é da 

responsabilidade dos atletas preparar mais do que uma corda e mantê-la perto 

da pista, uma vez que esta pode ser utilizada como recurso alternativo, desde 

que a continuidade da prova aconteça.  

 

Artigo 10.º: Falsas Partidas e Falsos Switches 

1. Uma falsa partida acontece quando é evidente o movimento da corda ou do atleta a 

partir do momento em que se ouve “Skippers ready?” e antes do “Beep” inicial. 

 

2. As falsas partidas são tomadas em conta apenas nas provas de velocidade, 

potência e resistência.  

 
3. São descontados 5 saltos ao resultado obtido na prova.  

a. Nas provas de velocidade e resistência, são descontados 5 saltos ao 

resultado obtido na contagem do pé direito.  

b. Nas provas de potência, são descontados 5 saltos ao resultado total de 

saltos obtidos na prova. 

 

4. Um falso switch, em Single Rope, acontece quando há movimento de cordas antes do 

beep correspondente à troca de saltador.  

a. São apenas contabilizadas em provas de Single Rope Speed Relay.  

b. São descontados 5 saltos, tal como nas falsas partidas, ao resultado final, 

por cada falso switch. 

 

5. Um falso switch, em Double Dutch, acontece quando o atleta seguinte entra na corda 

ou pega na corda antes do beep correspondente à troca de saltador.  

a. São apenas contabilizadas em provas de Double Dutch Speed Relay.  

b. São descontados 5 saltos, tal como nas falsas partidas, ao resultado final, 

por cada falso switch. 
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Capítulo 4: Ajuizamento detalhado no Freestyle  

Artigo 11.º: Definição de Juiz de Rope Skipping 

1. É considerado Juiz Oficial de Rope Skipping em Portugal, em determinada categoria, 

todo aquele que realizar com sucesso o curso de Juiz, nessa mesma categoria, 

organizado pela APJRS ou entidade superior. 

 

2. O curso de Juiz tem a validade de 2 anos a contar da data de realização do exame, 

durante os quais o juiz terá de participar em formações regulares, a definir pela 

APJRS. 

 

3. No caso de não haver Juízes Oficiais Nacionais presentes num evento, em 

quantidade suficiente, a APJRS poderá convidar juízes de outra nacionalidade, com 

formação internacional ou nacional. 

 

Artigo 12.º: Ajuizamento de uma prova de Freestyle 

1. Uma prova de Freestyle é avaliada pelo somatório das pontuações da Dificuldade e 

da Criatividade (Apresentação + elementos obrigatórios).  

 

2. Ao somatório de pontos obtidos na alínea anterior, são deduzidos os pontos 

correspondentes às falhas e violações de espaço durante a realização da coreografia. 

 

3. Dada a subjetividade das avaliações, não haverá lista de recordes para este tipo de 

provas. 

 

Artigo 13.º: Pontuação na Criatividade em Single Rope 

1. A criatividade divide-se em apresentação e elementos obrigatórios. 

 

2. A pontuação da Apresentação nas provas de Freestyle em Single Rope é atribuída 

seguindo cinco parâmetros: 

 

a) Na BATIDA da Música (Music on the beat): O som dos saltos deve coincidir com 

as batidas da música. Por cada vez que um juiz observe saltos “fora” do ritmo da 

música, deve assinalar um “B”; no final desconta o n.º de “B´s” à nota máxima 

possível para este parâmetro: 10  
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b) USAR a música (Using the music): Os sons mais fortes da música devem ser 

acentuados por ações do saltador. Sempre que observa uma “ação” o juíz deve 

assinalar um “A” (ações), no final soma o número de ações observadas. 10 ações 

darão a nota máxima possível para este parâmetro. 

 
c) MOVIMENTO na execução dos exercícios (Movement): O saltador deve estar 

permanentemente em deslocação. Sempre que o juiz observa que o saltador está 

no mesmo local, sem deslocação, deve assinalar um “M” ; no final desconta o n.º 

de “M´s” à nota máxima possível para este parâmetro: 10 

 
d) Forma do corpo e EXECUÇÃO (Form of body and execution): O saltador deve 

ter uma postura o mais correta possível. Não deve demonstrar dificuldade na 

realização dos exercícios. Sempre que o juiz observa a realização de um exercício 

com grande incorreção na postura (braços e/ou pernas e/ou tronco) deve assinalar 

um “E”; no final desconta o n.º de “E´s” à nota máxima possível para este 

parâmetro: 10 

 
e) ORIGINALIDADE (Originality): Sempre que o juiz observa um movimento ou um 

exercício espetacular, deve assinalar um “I”; no final do total de “I´s” e da resposta 

à questão: “Foi interessante ver esta coreografia?”, deve fazer uma pontuação 

ponderada. Considerando o valor 1 como uma coreografia sem interesse e o valor 

10 como uma coreografia “extraordinariamente perfeita e interessante”. 

 

3. A mesa será composta por 3 juízes. As avaliações de todos os juízes serão tomadas 

em conta e todos os parâmetros, anteriormente falados, serão avaliados de 0 a 10.  

 

4.  Na Apresentação, a pontuação máxima serão os 200 pontos. 

 

5. Quando recebidas as pontuações, por causa de terem fatores de ponderação 

diferentes, cada parâmetro de avaliação, dependendo da sua percentagem, terá um 

valor correspondente pelo qual deve ser multiplicado de modo a chegar-se a um 

resultado que tenha em consideração essas mesmas percentagens. Assim, os valores 

pelos quais cada parâmetro é multiplicado será o seguinte: 

 

Music on the beat: 7,5% de 500 pontos = 37,5 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
 = P x 3,75 
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Using the music: 7,5% de 500 pontos = 37,5 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
  = P x 3,75 

 

Movement: 5% de 500 pontos = 25 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

25 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 25

10
= P x 2,5 

 

Form of the body and execution: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

 

Originality: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

 

6. Na parte dos elementos obrigatórios, estes diferem consoante o escalão que está a 

ser avaliado como mostra a seguinte tabela. 

 

Minis Benjamins Infantis Youth e Master 

● 1 volta 
● 3 exercícios 

de pés 
distintos 

● 1 cruzado (X 
não conta) 

● 1 sequência de 4 
duplos 

● 5 cruzados 
diferentes 

● 1 largada 
● 1 wrap 
● 1 interação 

(SR2) 

● 3 sequências de 4 
duplos 

● 1 sequência de 4 
triplos 

● 1 exercício de 
ginástica 

● 1 elemento de power 
● 2 largadas 
● 1 wrap 
● 2 interações (SR2) 

● 3 sequências de 4 
múltiplos (triplos ou 
+) 

● 2 exercícios de 
power (espargata, 
flexão e pino) 

● 2 exercícios de 
ginástica (todos os 
outros) 

● 3 largadas 
● 2 wraps 
● 2 interações (SR2 e 

SR4) 
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a) São avaliados por outros 2 juízes. 

 

b) Esses juízes estão, também, encarregues de avaliar as falhas. 

 

c) Todos os elementos obrigatórios têm a mesma percentagem final, no entanto se o 

atleta fizer mais do que o necessário não recebe pontos extra por isso. Por exemplo, 

no escalão Master, se o atleta fizer 4 sequências de 4 múltiplos receberá apenas a 

pontuação associada a 3 sequências de 4 múltiplos, no parâmetro dos elementos 

obrigatórios. 

 

d) Nos elementos obrigatórios, a pontuação máxima é de 50 pontos. 

Artigo 14.º: Pontuação na Criatividade em Double Dutch 

1. A criatividade divide-se em apresentação e elementos obrigatórios 
2. A pontuação da Apresentação nas provas de Freestyle em Double Dutch é atribuída 

seguindo seis parâmetros: 

 

a) Na BATIDA da Música (Music on the beat): O som dos saltos deve coincidir com 

as batidas da música. Por cada vez que um juiz observe saltos “fora” do ritmo da 

música, deve assinalar um “B”; no final desconta o n.º de “B´s” à nota máxima 

possível para este parâmetro: 10 

 

b) USAR a música (Using the music): Os sons mais fortes da música devem ser 

acentuados por ações do(s) saltador(es) ou dos rodadores. Sempre que observa 

uma “ação” o juíz deve assinalar um “A”, no final soma o número de ações 

observadas. 10 ações darão a nota máxima possível para este parâmetro. 

 

c) MOVIMENTO na execução dos exercícios (Movement): O(s) saltador(es) e os 

rodadores devem estar permanentemente em deslocação. Sempre que o juiz 

observa que estão no mesmo local, sem deslocação, deve assinalar um “M”; no 

final desconta o n.º de “M´s” à nota máxima possível para este parâmetro: 10 

 

d) Forma do corpo e corda e EXECUÇÃO (Form of body and rope and 

execution): O(s) saltador(es) deve(m) ter uma postura o mais correta possível. 

Não deve(m) demonstrar dificuldade na realização dos exercícios. Sempre que o 

juiz observa a realização de um exercício com grande incorreção na postura 

(braços e/ou pernas e/ou tronco) ou as cordas com pouca definição do seu arco, 

deve assinalar um “E” ; no final desconta o n.º de “E´s” à nota máxima possível 

para este parâmetro: 10 

 

e) ORIGINALIDADE (Originality): Sempre que o juiz observa um movimento ou um 

exercício espetacular, deve assinalar um “I”; no final do total de “I´s” e da resposta 
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à questão: “Foi interessante ver esta coreografia?”, deve fazer uma pontuação 

ponderada. Considerando o valor 1 como uma coreografia sem interesse e o valor 

10 como uma coreografia “extraordinariamente perfeita e interessante”. 

 

f) INTERAÇÃO DINÂMICA (Dynamic Interaccion): Deve existir interação entre os 

saltadores e os rodadores. Sempre que os juízes observam uma interação entre 

saltadores ou entre os rodadores com os saltadores, deve assinalar um “i” (i 

minúsculo); no final soma o nº de “i´s” observados. 10 interações correspondem à 

nota máxima possível para este parâmetro. 

 

3. A mesa será composta por 3 juízes. As avaliações de todos os juízes serão tomadas 

em conta e todos os parâmetros, anteriormente falados, serão avaliados de 0 a 10.  

 

4. Na Apresentação, a pontuação máxima serão os 200 pontos. 

 

5. Quando recebidas as pontuações, por causa de terem fatores de ponderação 

diferentes, cada parâmetro de avaliação, dependendo da sua percentagem, terá um 

valor correspondente pelo qual deve ser multiplicado de modo a chegar-se a um 

resultado que tenha em consideração essas mesmas percentagens. Assim, os 

valores pelos quais cada parâmetro é multiplicado será o seguinte: 

 

Music on the beat: 7,5% de 500pontos = 37,5 pontos 

 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
= P x 3,75 

 

Using the music: 7,5% de 500pontos = 37,5 pontos 

 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
 = P x 3,75 

 

Movement: 5% de 500 pontos = 25 pontos 

 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

25 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 25

10
= P x 2,5 
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Form of the body and execution: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

Originality: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

 

 

6. Na parte dos elementos obrigatórios, estes diferem consoante o escalão que está a ser 

avaliado como mostra a seguinte tabela. 

Benjamins Infantis Youth e Master 

• Todos os atletas têm de 
saltar e rodar 

• Utilização de duplos 

• 1 sequência de skipping 
(com pelo menos 2 
truques diferentes) 

• 2 exercícios de ginástica 

• 2 turner involvement 

• 1 switch 

• 2 exercícios de power 

• 5 turner involvement 

• 3 trocas 

• 2 exercícios de ginástica 
+ 1 ginástica aérea 

• 3 switches 

• 2 interações (DD4) 

• 4 exercícios de power 

 

a) São avaliados por outros 2 juízes. 

 

b) Esses juízes estão, também, encarregues de avaliar as falhas. 

 
c) Todos os elementos obrigatórios têm a mesma percentagem final, no entanto se 

o atleta fizer mais do que o necessário não recebe pontos extra por isso. Por 

exemplo, no escalão Master, se o atleta fizer 4 sequências de 4 múltiplos 

receberá apenas a pontuação associada a 3 sequências de 4 múltiplos, no 

parâmetro dos elementos obrigatórios. 

 
d) Nos elementos obrigatórios, a pontuação máxima é de 50 pontos. 
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Artigo 15.º: Pontuação na Criatividade em Wheel  

1. A pontuação da Apresentação nas provas de Freestyle em Wheel é atribuída 

seguindo cinco parâmetros: 

a) Na BATIDA da Música (Music on the beat): O som dos saltos deve coincidir 

com as batidas da música. Por cada vez que um juiz observe saltos “fora” do 

ritmo da música, deve assinalar um “B”; no final desconta o n.º de “B´s” à nota 

máxima possível para este parâmetro: 10  

 

b) USAR a música (Using the music): Os sons mais fortes da música devem ser 

acentuados por ações do saltador. Sempre que observa uma “ação” o juíz deve 

assinalar um “A” (ações), no final soma o número de ações observadas.  

 

c) MOVIMENTO na execução dos exercícios (Movement): O saltador deve estar 

permanentemente em deslocação. Sempre que o juiz observa que o saltador 

está no mesmo local, sem deslocação, deve assinalar um “M”; no final desconta 

o n.º de “M´s” à nota máxima possível para este parâmetro: 10 

 

d) Forma do corpo e EXECUÇÃO (Form of body and execution): O saltador 

deve ter uma postura o mais correta possível. Não deve demonstrar dificuldade 

na realização dos exercícios. Sempre que o juiz observa a realização de um 

exercício com grande incorreção na postura (braços e/ou pernas e/ou tronco) 

deve assinalar um “E”; no final desconta o n.º de “E´s” à nota máxima possível 

para este parâmetro: 10 

 

e) ORIGINALIDADE (Originality): Sempre que o juiz observa um movimento ou 

um exercício espetacular, deve assinalar um “I”; no final do total de “I´s” e da 

resposta à questão: “Foi  interessante ver esta coreografia?”, deve fazer uma 

pontuação ponderada. Considerando o valor 1 como uma coreografia sem 

interesse e o valor 10 como uma coreografia “extraordinariamente perfeita e 

interessante”. 

 

2. A mesa será composta por 3 juízes. As avaliações de todos os juízes serão tomadas 

em conta e todos os parâmetros, anteriormente falados, serão avaliados de 0 a 10.  

 

3.  Na Apresentação, a pontuação máxima serão os 250 pontos. 

 

4. Quando recebidas as pontuações, por causa de terem fatores de ponderação 

diferentes, cada parâmetro de avaliação, dependendo da sua percentagem, terá um 

valor correspondente pelo qual deve ser multiplicado de modo a chegar-se a um 

resultado que tenha em consideração essas mesmas percentagens. Assim, os 

valores pelos quais cada parâmetro é multiplicado será o seguinte: 
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Music on the beat: 7,5% de 500 pontos = 37,5 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
 = P x 3,75 

 

Using the music: 7,5% de 500 pontos = 37,5 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
  = P x 3,75 

 

Movement: 5% de 500 pontos = 25 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

25 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 25

10
= P x 2,5 

 

Form of the body and execution: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

Originality: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

 

5. Não haverá avaliação de elementos obrigatórios, pelo que os juízes deste parâmetro 

estarão ao encargo apenas das falhas. 

 

Artigo 16.º: Pontuação na Criatividade em Group Show 

1. A pontuação da Apresentação nas provas de Freestyle em Group Show é atribuída 

seguindo cinco parâmetros: 

a) Na BATIDA da Música (Music on the beat): O som dos saltos deve coincidir com 

as batidas da música. Por cada vez que um juiz observe saltos “fora” do ritmo da 

música, deve assinalar um “B”; no final desconta o n.º de “B´s” à nota máxima 

possível para este parâmetro: 10  
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b) USAR a música (Using the music): Os sons mais fortes da música devem ser 

acentuados por ações do saltador. Sempre que observa uma “ação” o juíz deve 

assinalar um “A” (ações), no final soma o número de ações observadas.  

 

c) MOVIMENTO na execução dos exercícios (Movement): O saltador deve estar 

permanentemente em deslocação. Sempre que o juiz observa que o saltador está 

no mesmo local, sem deslocação, deve assinalar um “M” ; no final desconta o n.º 

de “M´s” à nota máxima possível para este parâmetro: 10 

 

d) Forma do corpo e EXECUÇÃO (Form of body and execution): O saltador deve 

ter uma postura o mais correta possível. Não deve demonstrar dificuldade na 

realização dos exercícios. Sempre que o juiz observa a realização de um exercício 

com grande incorreção na postura (braços e/ou pernas e/ou tronco) deve assinalar 

um “E”; no final desconta o n.º de “E´s” à nota máxima possível para este 

parâmetro: 10 

 

e) ORIGINALIDADE (Originality): Sempre que o juiz observa um movimento ou um 

exercício espetacular, deve assinalar um “I”; no final do total de “I´s” e da resposta 

à questão: “Foi interessante ver esta coreografia?”, deve fazer uma pontuação 

ponderada. Considerando o valor 1 como uma coreografia sem interesse e o valor 

10 como uma coreografia “extraordinariamente perfeita e interessante”. 

 

2. A mesa será composta por 3 juízes. As avaliações de todos os juízes serão tomadas 

em conta e todos os parâmetros, anteriormente falados, serão avaliados de 0 a 10.  

 

3. Na Apresentação, a pontuação máxima serão os 200 pontos.  

 

4. Quando recebidas as pontuações, por causa de terem fatores de ponderação 

diferentes, cada parâmetro de avaliação, dependendo da sua percentagem, terá um 

valor correspondente pelo qual deve ser multiplicado de modo a chegar-se a um 

resultado que tenha em consideração essas mesmas percentagens. Assim, os 

valores pelos quais cada parâmetro é multiplicado será o seguinte: 

 

Music on the beat: 7,5% de 500 pontos = 37,5 pontos 

 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
 = P x 3,75 
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Using the music: 7,5% de 500 pontos = 37,5 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

37,5 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 37,5

10
  = P x 3,75 

 

Movement: 5% de 500 pontos = 25 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

25 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 25

10
= P x 2,5 

 

Form of the body and execution: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

Originality: 10% de 500 pontos = 50 pontos 

10 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

50 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑃 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑗𝑢í𝑧)

𝑋
 

X=
𝑃 𝑥 50

10
= P x 5 

 

 

5. Os restantes 50 pontos de criatividade são distribuídos pela presença das 5 variantes 

na coreografia, sendo que a cada uma delas correspondem 10 pontos. Ainda que as 

modalidades possam ser realizadas em simultâneo, estes pontos só serão atribuídos 

se for notório um momento dedicado exclusivamente a cada uma delas.  

 

a) Single Rope: todo o grupo faz uma mesma coreografia de SR em simultâneo. 

b) Wheel: não tem de ser exclusivamente constituída por apenas dois elementos, 

desde que o movimento de Wheel seja respeitado. 

c) Corda longa: pode ser apresentada como uma formação de várias cordas longas 

desde que não se apresentem em forma de Double Dutch. 

d) Viajante: envolve a passagem de uma ou várias cordas por diferentes elementos, 

sendo que o atleta que está a passar a corda se encontra em movimento. 

e) Double Dutch: não é obrigatório que todo o grupo esteja a participar na mesma 

DD, mas, sim, que haja a presença de apenas Double Dutch num momento do 

esquema, seja em rotação interior ou exterior. 
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Artigo 17.º: Dificuldade em Single Rope 

1. A pontuação da Dificuldade numa prova de Freestyle em Single Rope é determinada 

pela análise e classificação dos exercícios efetuados pelo saltador, em cinco áreas de 

habilidades: 

a) Cruzados 

b) Múltiplos 

c) Largadas 

d) Power 

e) Ginástica 

f) Interações, somente a ter em conta nas provas de Single Rope Pairs e Single Rope 

Team. Considera-se interação quando a corda de um atleta passa por outro, parte 

integrante da equipa. 

 

2. Em cada uma das áreas, a pontuação máxima é de 6 pontos por cada exercício.  

 

3. Um exercício repetido não é contabilizado pela segunda vez. 

 

4. Nas provas de equipa, Single Rope Pairs e Single Rope Team, só se avalia os 

exercícios quando estes são executados em concordância por todos os atletas da 

equipa.  

a) Se os saltadores não executarem os mesmos exercícios nas provas de equipas, a 

avaliação da dificuldade será suspendida até que os atletas voltem à coerência de 

exercícios.  

 

b) Se um dos saltadores parar a corda, a avaliação da dificuldade será suspendida 

até que os atletas voltem à concordância de exercícios.  

5. Pontuação obtida através de CRUZADOS (sempre que os braços cruzam a linha 

longitudinal do corpo na realização de um exercício, com exceção do 

cavalinho/crougar). 

a) 1 ponto:  Cruzado simples 

 

b) 2 pontos:  Todos os cruzados realizados de forma isolada.  

 

c) 3 pontos:  Todos os cruzados com as duas mãos atrás do corpo : AS / CL / TS .  

Os cruzados com dificuldade acrescida: T-Mágico; T-Tosta; Túnel a saltar para a 

frente; 

 

d) 4 pontos: Algumas combinações cruzado/cruzado: AS//AS; CL//CL; TS//TS; 

Mágico//Mágico.  

NOTA: Nestes casos, o primeiro cruzado vale 2 pontos e o segundo vale 4 pontos. 

Ou seja, AS//AS será 2+4 pontos. 
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e) 5 pontos: Algumas combinações cruzado/cruzado com a corda a rodar para 

trás: AS/AS ; CL/CL ; TS/TS; Mágico/Mágico.  

NOTA: Nestes casos, o primeiro cruzado vale 3 pontos e o segundo vale 5 pontos. 

Ou seja, AS/AS para trás será 3+5 pontos. 

 

6. Pontuação obtida através de MÚLTIPLOS (mais do que uma passagem da corda no 

mesmo salto) 

a) 1 ponto: duplo simples 

 

b) 2 pontos: Todos os múltiplos com cruzados de nível 2; Triplo simples 

 

c) 3 pontos: todos os duplos com cruzados de nível 3; triplos com cruzados simples; 

quádruplos simples 

 

d) 4 pontos: Triplos com algum cruzado de nível 2 (ex: triplo com mágico); 

quádruplos com cruzado simples; 360º com cruzado. 

 

e) 5 pontos: Duplos com algumas combinações cruzado/cruzado de nível 4; Triplo 

para trás; triplo com cruzados de dificuldade acrescida (ex: triplo com T-Mágico); 

Quádruplos com cruzados de nível 2 

 

f) 6 pontos: Triplos com combinações de cruzados de nível 4. Duplos com 

combinações de cruzados de nível 5. Quádruplos com mais do que um cruzado 

de nível 2 ou superior, com queda (landing) sem cruzados. Exemplo: Quadruplo 

Chicote + Mágico + AS + Simples. Quíntuplos com cruzado de nível 1 ou superior.  

 

 

7. Pontuação obtida através de LARGADAS (sempre que o saltador larga a corda de 

forma intencional e volta a agarra-la, com as mãos ou não) 

a) 2 pontos: largadas simples 

 

b) 3 pontos: Largadas em que a corda faz um looping; Largar a corda com as duas 

mãos em simultâneo; Largar a corda e receber num exercício difícil. 

 

c) 4 pontos: Agarrar a corda e salta-la após esta fazer um looping; agarrar a corda 

com as duas mãos em simultâneo após esta fazer um looping. 

 

d) 5 pontos: Apanhar a corda numa posição difícil, após esta fazer um looping. 

 

8. Pontuação obtida através de exercícios de POWER (posições que exigem potencia 

muscular) 

a) 2 pontos: na saída, completando um movimento básico de power (ex: flexão; 

apoio invertido...) 
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b) 3 pontos: na saída, completando um movimento com mais power (ex: flexão com 

uma mão; bico de papagaio; ...); saindo de uma posição de power para um 

cruzado ou múltiplo de nível 2;  

 

c) 4 pontos: passando de um exercício de nível 2 (cruzado ou múltiplo) para uma 

posição de power; saíndo de uma posição de mais power para um exercício de 

nível 2 (ex: de flexão com uma mão para CL); passando de uma posição de power 

para uma outra posição de power (ex: de apoio invertido para flexão) 

 

d) 5 pontos: passando de um exercício de nível 3 (cruzado ou múltiplo) para uma 

posição de power;  

 

9. Pontuação obtida através de exercício de GINÁSTICA (realizando elementos 

gímnicos, desde que salte a corda) 

a) 2 pontos: movimentos básicos de ginástica (ex: cambalhota à frente; roda;..) 

 

b) 3 pontos: rolinho; todos os exercícios de ginástica que são sem mãos (mortal, 

aéreo, etc…), são cotados com 3 pontos. 

 

c) 4 pontos: Flick à frente; flick atrás; mortal à frente; mortal atrás (todos estes 

exercícios com passagens simples ou duplas da corda) 

 

d) 5 pontos: Flick à frente; flick atrás; mortal à frente; mortal atrás (todos em triplo); 

qualquer dos movimentos anteriores com um exercício de nível 2 (ex: mortal com 

mágico) 

 
10. Nas provas de Single Rope Pairs e Single Rope Team, a pontuação das Interações 

acrescenta um ponto ao exercício que é feito na interação. Exemplo: interação em 

duplo simples será avaliada em 2 + 1 pontos. 

 

 Artigo 18.º: Pontuação da Dificuldade em Double Dutch 

1. A avaliação da dificuldade em Double Dutch é realizada observando simultaneamente 

o trabalho dos rodadores e do(s) saltador(es). É analisando a globalidade do exercício 

(trabalho de rodadores e saltadores – “Big Picture”) que são atribuídos os pontos em 

cada passagem da(s) corda(s). 

 

2. Cada “Big Picture” pode valer até um máximo de 5 pontos. 

 

3. Os saltadores podem obter os seguintes pontos: 

 

a) 2 pontos: Entrada ou saída para uma posição especial ou de power; cambalhota 

á frente; Rondada 
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b) 3 pontos: Transição de um movimento especial/power diretamente para outro 

movimento especial/power. (ex: flexão/flexão/espargata/simples… neste caso a 

pontuação é 2, 3, 3, 2 ). Apoio invertido, rolinho, salto de mãos… 

 

c) 4 pontos: Flick para a frente; flick para trás. O flick ou mortais “ajudados” 

decrescem um ponto (nível 3). 

 

4. Na prova de Double Dutch Pairs, pode-se ainda acrescentar pontos como saltadores: 

a) O contacto físico entre os saltadores, sem ser “ajuda”, aumenta um nível, mas terá 

de ser em exercicios de nível 2 ou superiores.( Ex: “flexão abraçada”) 

 

b) Interação entre os saltadores mesmo sem contacto também aumenta um nível. Ex: 

passar em flexão sob/sobre o outro saltador, tipo subway) 

 

5. Os rodadores podem acrescentar pontos se: 

a) 1 ponto: Fazem uma passagem dupla das cordas sob os saltadores; saltam na 

mesma corda que é saltada pelo rodador; estão limitados nos seus movimentos 

(Ex: a fazer o cavalinho ou com um braço cruzado…) 

 

b) 2 pontos: Fazem uma tripla ou quadrupla passagem das cordas sob os 

saltadores; Estão os dois rodadores limitados na mesma corda (Ex: fazerem o 

cavalinho na mesma corda…); O rodador a salta a corda e com um braço limitado 

(Ex: a cruzar na roda chinesa); O rodador está com os 2 braços limitados. (Ex. 2 

braços cruzados) 

 

c) 3 pontos: Estão em “Roda Chinesa” e os dois rodadores estão com os dois 

braços limitados. 

 

Artigo 19.º: Pontuação da Dificuldade em Wheel 

1. A pontuação de cada exercício é igual à avaliação dos exercícios na Single Rope 

(Artigo 16.º do Capítulo 4). 

 

2. O juiz deverá atribuir uma pontuação a cada atleta sempre que uma habilidade é 

executada. Por exemplo:  

a)  Os dois saltadores cruzam (sincronizado ou não), o juiz deverá avaliar a 

sequência de exercícios em 1+1 pontos - 1 ponto por cada atleta que cruza.  

 

b) Um dos saltadores cruza enquanto o outro saltador faz o mágico (sincronizado ou 

não), o juiz deverá avaliar a sequência de exercícios em 2+1 pontos – 2 pontos 

pelo saltador que está a executar o mágico + 1 ponto pelo saltador que cruza.  
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3. A habilidade mais difícil deve ser contada primeiro para evitar perder esses pontos.   

 

4. As deduções nas provas de Freestyle de Wheel, estão de acordo o Artigo 19º do 

Capítulo 4. 

 

Artigo 20.º: Pontuação na Dificuldade em Single Rope Group  

1. Os níveis de avaliação da dificuldade de Single Rope Group não são iguais aos da 

Single Rope. 

2. Entende-se por Single Rope Group, uma coreografia executada simultaneamente pelo 

grupo, usando cordas individuais e envolvendo pelo menos 4 membros do grupo.  

Nível Descrição 

Nível 1 Habilidades simples de trabalho de pés.  

Nível 2 
Sequências com trabalho de pés complexos, movimentos de inversão de sentido da 

corda, deslocamentos a saltar, com mudanças de ritmo e formação. Cruzados 

simples 

Nível 3 Cruzados complexos e saltos duplos simples realizados por todas as pessoas do 

grupo.  

Nível 4 
Movimentos de inversão de sentido da corda, deslocamentos a saltar com interação 

e mudanças de formação.  Saltos duplos complexos realizados por todas as 

pessoas do grupo.  

Nível 5 Saltos triplos (simples ou complexos) realizados por todas as pessoas do grupo.  

Artigo 21.º: Pontuação na Dificuldade em Wheel 

Níveis Descrição 

Nível 1 Saltos simples na roda chinesa realizados por todos elementos do grupo. 

Nível 2 Cruzados, trocas de lugar na roda chinesa por todos elementos do grupo. 

Nível 3 Roda Chinesa de 3 ou 4 pessoas.  

Nível 4 Exercícios complexos na roda chinesa. Roda chinesa com mais de 4 pessoas. 

Habilidades e sequências complexas com movimento e interações. 

Nível 5 Cruzados, trocas de lugar na roda chinesa com 3,4 ou mais pessoas. 



 

Regulamento Oficial de Provas 2018/2019 página 50 de 65 
 

 

Artigo 22.º: Pontuação na Dificuldade em Corda Longa 

1. Entende-se por corda longa, parte da coreografia na qual se usa uma corda com pelo menos 8 metros de 

comprimento, podendo ser rodadas e saltadas de qualquer maneira. Por exemplo, pontes, guarda-chuva, 

arco-íris e triângulo.  

Níveis Descrição 

Nível 1 Corda longa básica com pelo menos 2 saltadores no meio, a executar truques 

básicos (jogo de pés, saltar com uma corda).  

Nível 2 Mais do que uma corda, vários rodadores e saltadores a executarem uma 

sequência numa ou mais cordas longas. Exemplo: triângulo com saltadores a 

executarem truques básicos. Esta sequência não inclui todos os saltadores do 

grupo.  

Nível 3 Mais do que uma corda, vários rodadores e saltadores a executarem uma 

sequência numa ou mais cordas longas. Exemplo: triângulo com saltadores a 

executarem truques básicos. Esta sequência inclui todos os saltadores do grupo. 

Nível 4 Mais do que uma corda, vários rodadores e saltadores a executarem uma 

sequência numa ou mais cordas longas. Exemplo: guarda-chuva com saltadores a 

executarem truques simples e troca de lugares simples. Esta sequência inclui 

todos os saltadores do grupo. 

Nível 5 Mais do que uma corda, vários rodadores e saltadores a executarem uma 

sequência numa ou mais cordas longas. Exemplo: guarda-chuva com saltadores a 

executarem truques muito complexos – com exercícios de ginástica. Esta 

sequência inclui todos os saltadores do grupo. 

Artigo 23.º: Pontuação na Dificuldade no Viajante  

1. Entende-se por Viajante quando parte da coreografia envolve um ou mais saltadores a “apanhar”, no 

mínimo, 8 saltadores com a/s corda/s.  

Níveis Descrição 

Nível 3 Viajante básico com saltos simples.  

Nível 4 Viajante básico com cruzados. Viajante em roda chinesa.  

Nível 5 Viajante básico ou em roda chinesa com elementos de power.  
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Artigo 24.º: Pontuação na Dificuldade em Double Dutch (Apenas para o 

Group Show) 

Níveis Descrição 

Nível 1 Apenas alguns membros do grupo estão envolvidos ao mesmo tempo. Habilidades 

simples sem mudança de velocidade. 

Nível 2 A maioria dos membros do grupo está envolvida. Habilidades simples com 

interações entre saltadores e rodadores.  

Nível 3 Habilidades simples com duplo. Pode haver mudanças simples de movimento.  

Nível 4 Habilidades de power ou ginástica. Habilidades simples em corda longa de Double 

Dutch.  

Nível 5 Habilidades complexas de ginástica.  

Habilidade de power ou ginástica em corda longa de Double Dutch. 

 

1. A variante de Double Dutch no Team Show divide-se em Double Dutch Group e Double Dutch Corda 

Longa.  

a) Double Dutch Group: Grupos de 3 ou 4 elementos com várias Double Dutch no grupo. Todos os 

grupos executam os exercícios simultaneamente.  

b) Double Dutch Corda Longa: Apenas 1 grupo que contém maior parte dos elementos.  

 

 

 
 

Artigo 25.º: Deduções nas provas de Freestyle 

1. Numa prova de Freestyle (Single Rope e Double Dutch), à pontuação conseguida na Criatividade e na 

Dificuldade, são deduzidos os pontos correspondentes às falhas durante a realização da coreografia, 

nas seguintes quantidades: 

a) Falha leve – 7,5 pontos: largar de forma não intencional a corda ou falhar um salto, parando a 

coreografia por tempo não superior a 2 segundos. 

 

b) Falha Grave – 15 pontos: largar de forma não intencional a corda ou falhar um salto, parando a 

coreografia por mais de 2 segundos. 
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Artigo 26.º: Deduções na prova de Group Show  

1. Numa prova de Group Show, à pontuação conseguida na soma das variantes da 

dificuldade e da criatividade, são deduzidos os pontos correspondentes às falhas 

durante a realização da coreografia, nas seguintes quantidades: 

a) Falha leve – 5 pontos: largar de forma não intencional a corda ou falhar um salto, 

parando a coreografia por tempo não superior a 2 segundos. 

b) Falha Grave – 10 pontos: largar de forma não intencional a corda ou falhar um 

salto, parando a coreografia por mais de 2 segundos. 

 

Artigo 27.º: Avaliação das Provas de Double Dutch Contest – Fusion 

1. Ao contrário dos tradicionais eventos de Freestyle de grupo, as coreografias de DDC 

Fusion não terão necessariamente que ter todos os membros da equipa envolvidos 

nas cordas em todos os momentos. Pode haver momentos da coreografia em que 

estão apenas alguns saltadores dentro da corda e os restantes estão a dançar. Tudo 

isto é perfeitamente aceitável. Cabe aos juízes avaliar a impressão geral da 

coreografia, como é executada e apresentada. 

 

2. A coreografia é avaliada de 0 a 10, sendo depois descontadas as falhas ou qualquer 

outra violação. 

 

3. A avaliação das Provas de Double Dutch Contest Fusion está dividida em 3 

parâmetros: Coreografia de Double Dutch, Coreografia de Dança e Valor de 

Entretenimento.  

 

4. Numa prova de DDC Fusion, à pontuação conseguida nos 3 parâmetros, são 

deduzidos os pontos correspondentes às falhas durante a realização da coreografia, 

nas seguintes quantidades: 

a) Falha leve – 0,2 pontos: largar de forma não intencional a corda ou falhar um 

salto, parando a coreografia por tempo não superior a 2 segundos. 

 

 b) Falha Grave – 0,4 pontos: largar de forma não intencional a corda ou falhar um 

salto, parando a coreografia por mais de 2 segundos. 

5. A avaliação da dificuldade nas provas de DDC fusion não é quantitativa. Ou seja, o 

juiz avalia o grau de dificuldade dos exercícios apresentados durante a coreografia, 

não tendo, necessariamente, que atribuir um valor a cada exercício feito. A cotação 

da dificuldade é dada no final da coreografia, atribuindo um dos seguintes níveis: 

Básico, Elementar, Intermédio, Avançado ou Master. A cada nível está associado um 

intervalo de valores que poderão ser atribuídos à coreografia.   
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6. As coreografias de DDC Fusion podem incorporar qualquer tipo de música e de 

dança. Os juízes não devem considerar crucial a quantidade de diferentes estilos de 

dança apresentados. 

7. O Painel de Juízes é constituído por um juiz principal e 5 juízes de Freestyle.   

a) O juiz principal cronometra o tempo de coreografia e regista as violações de 

espaço e tempo.  

b) Os 5 juízes de Freestyle avaliam a coreografia com base nos diferentes 

elementos: Coreografia de Double Dutch, Coreografia de dança e valor de 

entretenimento. 
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Capítulo 5: Realização das provas 

Artigo 28.º: Organização das provas 

1. As provas oficiais terão de contar sempre com a presença da Associação Portuguesa 

de Juízes de Rope Skipping na organização. 

2. As provas oficiais devem organizar-se à semelhança das provas internacionais: 

Individual Tournament (Provas Individuais) e Championship Teams (Provas de 

Equipas). 

3. As provas referidas na alínea anterior podem ser realizadas em eventos separados ou 

num único evento. 

4. Para cada evento a APJRS determinará um(a) Tournament Director que será a 

pessoa responsável pelo mesmo e a quem deve ser direcionada qualquer questão a 

tratar relativamente à competição. 

Artigo 29.º: Organização de espaço 

O espaço de competição deve ser coberto e o chão onde decorrem as provas deve ser de 

boa qualidade (liso e sem descontinuidades) e estar devidamente marcado, com linhas 

contrastantes com o fundo, com as seguintes dimensões aconselhadas:  

a) Área com 12 x 12 metros que serve para as provas de freestyle. 

b) Áreas de 5 x 5 metros, para as provas de velocidade/potência, podendo existir até 16 

pistas. 

c) Deve haver uma margem de pelo menos 1 metro entre pistas de velocidade. 

d) O espaço competitivo deve, portanto, estar de acordo com o seguinte esquema: 
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Artigo 30.º: Arbitragem 

1.  Os Juízes serão indicados por ordem da APJRS; 

2. Devem ser apresentados os juízes designados no capítulo 8 (consultar secção sobre “Nº de árbitros 

obrigatório a apresentar”); 

3. O número mínimo aconselhado de Juizes, em cada prova, são os seguintes:  

a) Velocidade e Potência: 2 juízes, ambos contadores, por cada pista. 

b) Freestyle:   2 para a Dificuldade; 3 para a Apresentação; 2 para Elementos Obrigatórios e 1 para o 

Cronómetro, por pista. 

Nota: Os sons que determinam a duração exata de cada prova (tempo) são os sons oficiais que podem ser 

consultados na página da APRS. 

 

Artigo 31.º: Classificações 

1. Um atleta ou uma equipa que não participa em uma ou mais provas 

contabilizadas para o Overall, não obterá classificação no mesmo. 

 

2. Em cada evento são atribuídos, aos atletas que participarem, os respetivos 

lugares em cada prova por si realizada.  

 

3. Em cada evento é ainda atribuído um lugar na classificação geral (Overall) aos 

atletas que participem em todas as provas determinadas para o seu escalão. 

 

4. Na classificação geral (Overall), o vencedor é o/a atleta/equipa com menor 

pontuação na soma de rankings: ao determinar o lugar de cada prova, é atribuída 

uma pontuação “cardinal” correspondente ao lugar “ordinal” (ex: o primeiro lugar 

recebe 1 ponto, enquanto o 14º recebe 14 pontos...). Sai vencedor o atleta que 

tiver menor pontuação na soma das provas agregadas. 

 

Artigo 32.º: Critérios de desempate 

1. Nas provas de velocidade e potência, o critério para seriação dos participantes é:  
 

1º - Maior número de saltos efetuados; 

 

2. Nas provas de freestyle, o critério para seriação dos participantes é: 
 

1º - Maior pontuação obtida na fórmula: dificuldade + criatividade - falhas; 

 

 

3. Caso o empate persista no final da aplicação dos critérios das alíneas 1. e 2., 
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será atribuída a mesma classificação aos atletas, sendo que o lugar atribuído ao 

atleta seguinte será em função do número de atletas com melhor resultado que o 

seu. Por exemplo: se A e B empatam em 1º lugar com 50 saltos, C que fez 49 

obterá o 3º lugar e não o 2º.   

 

4. Na classificação geral (Overall), os critérios para a seriação dos participantes são, 

de acordo com a seguinte ordem: 

 

a) Soma de pontos do ranking de todas as provas do overall (menor valor 

obtido na soma dará um melhor posicionamento) 

b) Soma de pontuações obtidas nas diferentes provas. (maior valor obtido na 

soma dará um melhor posicionamento) 

EXEMPLO: A e B empatam com 7 pontos no ranking, mas A tem 300 pontos na 

soma de pontuações obtidas nas provas e B tem 400. B obtem o 1º lugar 

no overall e A o 2º. 

 

5. Caso o empate persista no final da aplicação dos critérios da alínea 4., será 

atribuída a mesma classificação aos atletas, sendo que o lugar atribuído ao atleta 

seguinte será em função do número de atletas com melhor resultado que o seu. 

Por exemplo: se A e B empatam em 1º lugar, C obterá o 3º lugar e não o 2º. 

 

6. Por uma questão de tornar as provas equivalentes, para o 2º fator de desempate 

(alínea b) do ponto 4.), as provas individuais terão os seguintes fatores de 

multiplicação: 

a)  30 segundos 

i. Minis e Benjamins – 3x 

ii. Infantis, Youth e Master – 5x 

b) Freestyle 

i. Minis – 3x 

ii. Infantis e Benjamins – 2x 

 

7. Nos mesmos parâmetros, nas provas de equipas, os fatores de multiplicação são: 

a) Single Rope Double Unders: 

i. Infantis, Youth e Master – 4x 

b) Single Rope Speed:  

i. Infantis, Youth e Master – 2x 

c) Double Dutch Speed (3x40s e 2x60s): 

i. Infantis, Youth e Master – 2x 

d) Todas as provas de Freestyle: 

i. Todos os escalões – 2x  
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Artigo 33.º: Homologação dos resultados 

Só em provas oficiais organizadas pela APRS, APJRS, ERSO, FISAC-IRSO ou WJR 

os resultados serão considerados homologados para efeitos de eventual entrada no 

quadro de recordes estipulado pela APRS e APJRS. 

 

Artigo 34.º: Homologação de resultados num evento 

A homologação dos resultados de um evento em termos de classificação, só será 

efetiva após a possibilidade de reclamação, por parte dos intervenientes, em cada 

evento, supervisionado pela APJRS. 

 

Artigo 35.º: Situações não previstas 

Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pelos 

representantes da APJRS, sempre em respeito às regras deste regulamento. 
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Capítulo 6: Provas de apuramento 

Artigo 36.º: Apuramento para as provas Individuais 

1. O apuramento será efetuado em cada escalão e género. 

 

2. Não haverá entrega de prémios nos eventos de apuramento. 

 

3. São apurados 8 atletas em cada escalão/género, para o Campeonato Nacional. 

 
4. De modo a existir uma seleção percentualmente justa por zonas, cabe à APJRS, 

no início de cada época desportiva e, tendo em conta as quantidades de atletas 

inscritos e registados em cada clube, dizer qual a quantidade de atletas a ser 

selecionado por zona. As seguintes regras são instruções para que a seleção seja 

feita de forma equivalente e uniforme nas várias regiões nos números de 2, 4, 6 

ou 8 selecionados por escalão/género. 

 
5. Para a seleção de 8 atletas, seguem-se as seguintes regras, sequencialmente: 

a) São apurados os 3 primeiros atletas do overall (Classificação geral) 

independentemente da classificação obtida em cada uma das provas. 

b) Depois da exclusão destes três atletas, é escolhido o/a atleta com a melhor 

pontuação na prova de Freestyle. 

c) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido/a o/a atleta com melhor 

pontuação na prova de Velocidade (30 segundos). 

d) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido/a o/a atleta com melhor 

pontuação na prova de Resistência (2/3 minutos) 

e) Depois da exclusão deste atleta, são apurados os 2 atletas seguintes do 

overall (Classificação geral). 

 

6. Para a seleção de 6 atletas, seguem-se as seguintes regras, sequencialmente: 

a) São apurados os 3 primeiros atletas do overall (Classificação geral) 

independentemente da classificação obtida em cada uma das provas. 

b) Depois da exclusão destes três atletas, é escolhido o/a atleta com a melhor 

pontuação na prova de Freestyle. 

c) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido/a o/a atleta com melhor 

pontuação na prova de Velocidade (30 segundos). 

d) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido/a o/a atleta com melhor 

pontuação na prova de Resistência (2/3 minutos) 

 

7. Para a seleção de 4 atletas, seguem-se as seguintes regras, sequencialmente: 

a) É apurado o primeiro atleta do overall (Classificação geral) 

independentemente da classificação obtida em cada uma das provas. 

b) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido o/a atleta com a melhor 

pontuação na prova de Freestyle. 
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c) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido/a o/a atleta com melhor 

pontuação na prova de Velocidade (30 segundos). 

d) Depois da exclusão deste atleta, é escolhido/a o/a atleta com melhor 

pontuação na prova de Resistência (2/3 minutos) 

 

8. Para a seleção de 2 atletas, segue-se a seguinte regra: 

a) São apurados os 2 primeiros atletas do overall (Classificação geral) 

independentemente da classificação obtida em cada uma das provas. 

 

9. Independentemente da forma como conseguiram o apuramento, todos atletas 

apurados ficarão habilitados a participar em todas as provas do Campeonato 

Nacional. 

 

10. Cada lugar que não seja preenchido por alguma das regiões, será deixado à 

disposição da que possuir maior número de atletas. 

a) Segue-se a ordem de overall (classificação geral) para se proceder à 

repescagem de atletas da região em questão. Este lugar será cedido a 

outra região apenas no caso de não se conseguir apurar nenhum atleta a 

partir da regra anteriormente referida.  
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Capítulo 7: Reclamações 

Artigo 37.º: Contestação de provas de velocidade, resistência e 

potência 

1. Haverá a possibilidade de contestar uma prova de velocidade, por cada clube, 

por cada competição. Caso o clube tenha razão, poderá contestar outra vez, e 

assim sucessivamente. 

 

2. Haverá uma comissão de juízes constituída por um juiz de cada clube que deverá 

aferir a razão da reclamação. Caso algum clube não apresente um juiz, nesse 

evento, para esse efeito, não poderá exercer o direito de contestação. 

 
3. A reclamação deverá ser apresentada verbalmente ao Tournament Director até 

30 minutos após a receção dos resultados provisórios e até que os resultados 

sejam assinados e, consequentemente, aceites. Passados 40 minutos, sem 

qualquer tipo de intervenção por parte dos clubes junto do Tournament Director, 

todos os resultados serão dados como aceites. 

 

4. O Tournament Director, responsável pelo evento, deve fazer reunir a Comissão 

de Juízes o mais rapidamente possível, sendo que o resultado final será o da 

reavaliação. 

 

Artigo 38.º: Constituição da Comissão de Juízes 

1. A comissão de juízes terá de ser estabelecida antes da competição na qual irá 

funcionar. 

 

2. A comissão de juízes será constituída por um juiz de cada clube. Esse juiz tem de 

se encontrar certificado para ajuizar provas de velocidade pela APJRS. 

 
3. Cada clube nomeará um juiz, que terá de satisfazer as condições citadas no 

ponto 2. Será enviado, com a devida antecedência, um e-mail a requisitar esta 

nomeação, que terá de ser respondido até ao prazo citado no ponto 1. 

 
4. Salvo indicação em contrário e de forma a que as decisões sejam comunicadas o 

mais rapidamente possível, os juízes que fazem parte da comissão não exercerão 

qualquer outro papel (incluindo de juízes de pista) durante as provas de 

velocidade, tendo de estar disponíveis a qualquer momento durante as mesmas. 

 
5. Não pode haver mais do que um juiz por clube na constituição da Comissão de 

Juízes. 
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6. Caso algum clube não apresente um juiz, nesse evento, para esse efeito, não 

poderá exercer o direito de contestação. 

 
7. Caso algum clube nomeie um juiz, que, no dia da competição, não compareça, o 

clube poderá nomear outro, ao qual não esteja já atribuída outra função.  

 
8. Na reunião da comissão de juízes deverão também estar presentes o Tournament 

Director, que servirá de moderador, e o treinador que fez a reclamação. As 

contagens deste último não serão tidas em conta para o resultado final. 

 
9. O resultado usado para fazer a comparação será o apresentado nas folhas de 

resultados. 

 
10. Não poderá, em circunstância alguma, ser feita uma contestação em relação ao 

resultado final dado pela comissão de juízes. 

 

Artigo 39.º: Prazos da contestação 

1. A reclamação poderá ser apresentada verbalmente ao Tournament Director até 

30 minutos após a receção dos resultados provisórios por parte de um 

representante da equipa.  

 

2. O Tournament Director terá de aprovar a contestação. Antes da aprovação, o 

Tournament Director deverá comparar os resultados na folha de resultados 

provisória com as folhas de série originais, para confirmar que não houve nenhum 

erro na transcrição de resultados. 

 
3. Caso tenha havido um erro de transcrição, o mesmo terá de ser comunicado ao 

respetivo treinador, que deverá decidir no momento se deseja ou não continuar 

com a contestação. 

 
4. A evidência que será usada na reunião da comissão deverá ser enviada como 

consta nos requisitos da contestação.  

 
5. O resultado será comunicado o mais rapidamente possível, sempre antes da 

entrega de medalhas. 

 
6. Finda a competição, não poderá haver mais a possibilidade de contestar qualquer 

prova. 
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Artigo 40.º: Requisitos da contestação 

1. A contestação SÓ será aceite se dela resultar: 

a) um resultado diferente; 

b) uma classificação diferente. 

 

2. A contestação deverá ser apresentada através de um vídeo em que, sem cortes, 

seja SEMPRE visível a corda a passar sob os pés e haja qualidade sonora para 

não deixar dúvidas do início e final da prova. 

 

3. O vídeo NÃO será aceite se: 

a) tiver cortes 

b) o início e/ou o final dos sons da prova não consigam ser ouvidos com 

clareza; 

c) não seja visível a corda a passar por baixo dos pés do(s) atleta(s); 

d) não seja possível identificar com certeza a identidade do(s) atleta(s); 

e) o(s) atleta(s) sair(em) da filmagem durante o decorrer da mesma; 

f) for notório ter sido feita a gravação noutro dia que não o da contestação. 

 

4. O vídeo deverá ser apresentado num dispositivo que permita a fácil passagem do 

mesmo para um computador ou deverá ser enviado um link do vídeo publicado no 

Youtube para o email da APJRS: apjuizesrs@gmail.com, respeitando as 

seguintes regras: 

a) A passagem do vídeo para o computador da APJRS deverá ser da 

responsabilidade dos contestantes, não sendo da responsabilidade da 

APJRS a disponibilização de cabos de dados ou outra forma de passagem 

do vídeo do dispositivo para o computador.  

b) Caso o contestante não queira publicar o vídeo no Youtube, a APJRS 

poderá fazê-lo como forma de poder avaliá-lo. 

  

mailto:apjuizesrs@gmail.com
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Capítulo 9: Documento Oficial de Juízes 

Artigo 41.º: Juramento Oficial de Juízes 

1. A APJRS segue a política de ajuizamento do Juramento Olímpico, pelo que, 
preferencialmente, um juiz do clube organizador da competição deverá recitar o 
seguinte juramento: 

“Em nome de todos os juízes e árbitros, prometo que cumpriremos as nossas 
funções durante as competições oficiais em total imparcialidade, respeitando e 
seguindo as regras que os regem, num espírito de desportivismo. “ 

 

Artigo 42.º: Juramento Oficial de Atletas 

1. A APJRS segue a política de ajuizamento do Juramento Olímpico, pelo que, 
preferencialmente, um atleta do clube organizador da competição deverá recitar o 
seguinte juramento: 

“Em nome de todos os atletas, prometo que participaremos nesta Competição, 
respeitando e seguindo as regras que os regem, comprometendo-nos a um desporto 
sem dopping e sem drogas, com o espírito verdadeiro do desportivismo, para glória 
do desporto e honra das nossas equipas e clubes.” 

 

Artigo 43.º: Número de juízes obrigatórios por competição 

1. Clubes com existência igual ou inferior a 2 anos não têm de apresentar árbitros 

nas provas oficiais, no entanto têm de comparecer obrigatoriamente nos cursos e 

treinos de juízes com, pelo menos, 1 árbitro para Velocidade e Freestyle. 

 

2. Cada clube deve ter 1 árbitro por cada 10 atletas, no caso de este avaliar 

Freestyle e velocidade, caso contrário, terão de ser apresentados 2 árbitros por 

cada 10 atletas desse clube, em competição no evento. 

a) Caso isto não aconteça, o direito à contestação será negado. 

 

3. Para além destes juízes obrigatórios, a APRS, por sua vez, deve disponibilizar 

quatro dos elementos voluntários presentes em cada evento competitivo para que 

estes apoiem a atividade da APJRS, ficando ao seu encargo e atuando 

diretamente com a mesma, nas tarefas que lhes sejam designadas pelos 

responsáveis da referida associação. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/E
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Artigo 44.º: Curso de juízes  

1. Salvo indicação em contrário por parte da APJRS, um juiz que seja aprovado no 

curso, durante o primeiro ano a exercer o papel, apenas será considerado como juiz 

auxiliar, ou seja, as suas avaliações não serão consideradas como dados oficiais. 

Serão apenas consideradas para avaliação da APJRS.  

 

2. A avaliação deve ser feita de acordo com as regras estipuladas pela APJRS, 

baseadas nas regras internacionais da ERSO/FISAC.   

 

3. Um juiz que não respeite ou não dignifique o trabalho exemplar da APJRS, é 

interdito de ajuizar até que repita o exame e tenha aprovação no mesmo.  

 

4. Caso o juiz seja ainda atleta, apenas poderá ajuizar se:  

a) Teve aprovação no exame da categoria em que está selecionado para ajuizar.  

b) Fez o curso e o exame há menos de 2 anos.  

c) Idade igual ou superior a 14 anos.  

d) Respeitou todas as regras de ajuizamento nas competições anteriores. 

 

Artigo 45.º: Regras de avaliação gerais do curso 

1. Cada exame é repetido 2 vezes para que os examinandos consigam avaliar com 

clareza e certeza todos os movimentos, com a exceção dos exames de 

velocidade onde o exame é feito com atletas em vez de vídeos. 

 

2. As regras de avaliação do exame, estão consoante as regras estipuladas no 

Regulamento Oficial 2018/2019.  

 

Artigo 46.º: Regras de Aprovação no Curso de Velocidade e Potência 

1. No exame de velocidade serão abordadas todas as modalidades: Single Rope 

Speed, Duplos, Triplos e Double Dutch.  

 

2. Falhar uma contagem implica uma diferença superior a 3 saltos do resultado 

oficial.  

 
3. Por cada 5 provas feitas na avaliação, o juiz poderá apenas falhar uma. 

 
4. Visto se tratar de provas feitas no momento, a APJRS encontra-se na obrigação 

de, juntamente com os resultados, publicar os vídeos das provas avaliadas. 
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Artigo 47.º: Regras de Aprovação no Curso de Criatividade 

1. No exame de criatividade, uma vez que se trata de uma avaliação mais subjetiva, 

a avaliação é feita por parâmetros. 

 

2. Se em cada parâmetro a pontuação atribuída pelo juiz em exame apresentar uma 

diferença superior a 2, relativamente ao valor oficial da prova, este receberá uma 

pontuação específica consoante o parâmetro (ver tabela abaixo): 

 

Parâmetro Double Dutch Single Rope 

Uso da música 2,5 2,5 

Ritmo da música 2,5 2,5 

Movimento 2,5 2,5 

Execução 2 2 

Originalidade 2 2 

Interações Dinâmicas 1  

 

3. O juiz é aprovado se obtiver uma pontuação igual ou inferior a 5 pontos. Caso 

esta seja superior a 5, o examinando é reprovado.  

 

Artigo 48.º: Regras de Aprovação no Curso de Dificuldade 

1. No exame de dificuldade de Single Rope, o juiz deve ter uma diferença inferior a 

10 pontos do valor oficial da prova para conseguir aprovação no exame. 

 

2. No exame de dificuldade de Double Dutch, o juiz deve ter uma diferença inferior a 

20 pontos do valor oficial da prova para conseguir aprovação no exame.  
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