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Entrevista a José Ribeiro

O árbitro José Ribeiro, no âmbito da sua promoção a árbitro internacional de Indoor pela Federação
Internacional de Hóquei (FIH), concedeu uma entrevista à FPH. O lousadense juntou se aos árbitros
Paulo Lima, também internacional de Indoor e a Ana Faias, que já se encontra na lista de promessas
para subir ao Grade 1 da FIH, igualmente na variante Indoor da modalidade.

José Ribeiro, que começou a apitar em 2007, considera que a capacidade de diálogo e a segurança nas
decisões são as características essenciais de um bom árbitro. Subir a árbitro internacional de Campo é o
próximo objectivo.

1 � Acabou de ser promovido à categoria de Árbitro Internacional de Indoor da FIH. Estava à espera de
atingir este nível? Qual é o significado que tem para si?
José Ribeiro (JR): Confesso que quando comecei a apitar não esperava chegar a Árbitro Internacional,
mas depois de ter apitado este ano em Viena, em que os jogos me correram muito bem, verifiquei que
era possível. É um orgulho fazer parte do quadro de Árbitros Internacionais da FIH.

2 � Em Portugal, o José Ribeiro é um dos árbitros que mais apita, tendo inclusive vencido o prémio de
árbitro do Ano de 2009. Quais considera serem as principais características de um árbitro?
JR: Na minha opinião as principais características de um Árbitro são: forte psicologicamente, capacidade
de diálogo e muito segurança nas suas decisões.

3 � Existem diferenças entre apitar em Portugal e lá fora? Se sim, quais?
JR: Muitas diferenças, em Portugal protesta se muito, quer os jogadores, treinadores e directores, e por
vezes existe pouco respeito pelos árbitros. Lá fora a pressão existe na mesma mas é a pressão do jogo, o
jogo é mais rápido torna se mais bonito para quem joga e quem assiste.

4 � Até ao momento, quais ou qual considera serem os momentos mais marcantes na sua carreira?
JR: Sem dúvida a minha ida a Viena (ndr: EuroHockey Indoor Club Champions Trophy [M]) em que adorei
apitar e tive uma avaliação muito boa. Excelente experiência.

5 � Vamos olhar para o futuro. Qual o seu objectivo a médio prazo?
JR: O meu próximo objectivo é fazer bons jogos no Europeu no próximo mês de Maio e tentar subir para
Árbitro Internacional em campo.

Outros:

Ano em que começou a apitar: 2007
Próximos torneios: EuroHockey Club Challenge II (M), Lousada


