
Women’s Flat Track 
Association ou Associação Femi-

nina de Roller Derby em Flat Track 
(WFTDA) é o órgão internacional do 

esporte que busca junto com as ligas 
participantes ter uma colaboração e uma 
vasta rede de contato. O WFTDA é a orga-
nização que estabelece as normas e regras 

de segurança do esporte, determi-
nando as diretrizes para as com-

petições internacionais.

Uma voz no futuro do esporte. Operando sob o 
princípio "pelos patinadores, para os patinadores”, 
os representantes de cada liga guiam a direção do 
WFTDA. 

Uma maneira de ajudar a desenvolver e de�nir as 
regras do esporte. Qualquer um pode jogar pelas 
regras WFTDA, mas somente as ligas da associação 
tem o poder de decidir o que essas regras serão.  

Ligas WFTDA bene�ciam-se de uma rede de apoio 
organizada e internacional. O WFTDA fornece 
uma plataforma para as ligas compartilharem 
recursos. 

O WFTDA permite competição internacional e 
organização sem que as ligas percam seus 
princípios individuais, com isso fornecem estru-
tura com �exibilidade. 

As ligas e seus patinadores SÃO o WFTDA. Por ser 
parte do WFTDA, cada patinadora tem:  

Educação através do Programa Aprendiz, Clinicas 
de Juízes, Certi�cação de Juízes e muito mais! 

Oportunidades para jogos no torneio WFTDA. A 
associação aumentou a competição com sete 
torneios em 2013. As ligas WFTDA podem ser sede 
destes torneios, podendo também participar. 

Participação em rankings internacionais. Rankings 
completos e estatísticas de todos os jogos sancio-
nados são mantidas dentro dos arquivos do 
WFTDA.

Grande número de participantes: uma associação 
de cerca de 200 ligas em continuo crescimento. O 
WFTDA oferece uma vasta lista de possíveis patro-
cinadores, assim como acesso a mídia.

Assegurando o futuro do roller derby: as normas 
do WFTDA protegem a imagem e a qualidade do 
esporte.

A missão da WFTDA é promover e evoluir o esporte feminino de 
roller derby em �at track, facilitando o desenvolvimento da 

capacidade atlética, companheirismo e boa vontade 
entre as ligas. 

wftda.com
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