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A Women’s Flat
Track Derby Association
(WFTDA) é o órgão gestor
internacional do roller derby de flat
track feminino (women’s flat track
roller derby), e uma associação onde as
ligas podem colaborar e trabalhar em
conjunto. A WFTDA estabelece as
normas regulamentares, épocas,
segurança e determina as diretrizes
para as competições desportivas
internacionais dos seus
associados.
As ligas da WFTDA beneficiam de uma rede de
apoio internacional organizada. A WFTDA oferece
uma plataforma para a ligas partilharem recursos.
A WFTDA permite a competição e organização
internacionais sem forçar as ligas a perderem os
seus princípios individuais, fornecendo estrutura
com flexibilidade.
As ligas associadas e as suas patinadoras SÃO a
WFTDA. Sendo parte integrante de cada liga associada, cada patinadora tem:
Uma palavra a dizer no que diz respeito ao futuro
do desporto. Funcionando segundo o princípio
“pelas patinadoras, para as patinadoras”, os representantes das ligas associadas guiam a direção da
WFTDA.
Uma forma de ajudar a projetar e a definir as regras.
Qualquer um pode jogar pelas regras WFTDA, mas
as ligas associadas podem decidir quais serão essas
regras.

Oportunidade de participar em torneios. A WFTDA
aumentou a competitividade com sete torneios em
2013. Os seus membros têm a oportunidade de
ajudar a acolher e a participar nestes torneios.
Participação em rankings internacionais. Rankings
globais de equipas e estatísticas de todos os jogos
regulados pela WFTDA são registados nos arquivos
da WFTDA.
A força dos números. Sendo uma associação em
crescimento com cerca de 200 ligas associadas, a
WFTDA oferece patrocínios e acesso aos meios de
comunicação social a um conjunto de ligas internacionais.
Salvaguardar o futuro do roller derby. A política da
WFTDA garante que as ligas associadas possam
proteger a imagem e a qualidade do desporto.

Educação, através do Programa de Aprendizes,
Clínicas de Oficiais, Certificação de oficiais e mais!

wftda.com

A missão da WFTDA é promover e fomentar o desporto de roller
derby de flat track feminino (women’s flat track roller derby), facilitando o desenvolvimento da capacidade atlética, do desportivismo e
da boa vontade entre as ligas associadas.

