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WC HUATULCO - Huatulco, México - 10 JUN 2018 
 

 

FORMULÁRIO No. 5 

RELATÓRIO TÉCNICO DE PARTICIPAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO EM EVENTO 

 

5. Aspecto Técnico da Competição 

5.1 Análise técnica de atletas ou equipes brasileiras (Descrever sobre as qualidades ou 

deficiências observadas assim como evoluções em aspectos técnicos ou táticos dos 

atletas/equipe brasileiras). 

 

Participaram na referida competição os atletas convocados pela CBTri para representar o 

Brasil na 7ª Etapa do ITU Triathlon World Cup Series, 2018 Huatulco ITU Triathlon World Cup, 

sendo eles: 

 

• Categoria Elite Feminina: Beatriz Neres (SP) e Luisa Baptista (SP) 

• Categoria Elite Masculina: Manoel Messias (SP), Diogo Sclebin (SC), Anton Ruanova 

(SC), Kauê Willy (PR), Matheus Diniz (SP) e Danilo Pimentel (PA) 

 

Competição pertencente à Copa do Mundo de Triathlon, de nível alto nível técnico, válida como 

7ª etapa do Circuito ITU World Cup, valendo pontos importantes para o ranking olímpico 

(classificação Tóquio 2020) e ITU World Triathlon Ranking (pontos de qualificação para 

competições) da ITU, com um total de 41 atletas femininos e 66 atletas masculinos, 

representando Américas, Europa, Ásia e Oceania. Competição de importância alta na 

temporada devido à contagem de pontos para o ranking e qualificação olímpica, com boa 

qualidade técnica de atletas e boa oportunidade para avaliação técnica da equipe brasileira. 

Competições masculina e feminina disputadas na distância Sprint (750m/20km/05km). 

 

 

Atletas e Performances: 
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• Beatriz Neres 

A atleta teve uma excelente performance no evento, apesar de não ter apresentado uma boa 

natação, saindo da água na 33ª posição com o tempo de 10m18s, juntamente com o segundo 

grupo de atletas que se organizou bem e alcançou o primeiro grupo logo após a Transição 1, 

promovendo uma disputa direta com todas as atletas que pedalaram todas encaixadas e um 

grupo único. Em função dessa formação, o ritmo manteve-se regular durante todo o segmento 

de ciclismo em suas 4 voltas de 5km, onde não foram observadas muitas oportunidades de 

ataques e escapadas, uma vez que as atletas se mantiveram conservadoras durante toda esta 

etapa, poupando-se para a etapa seguinte de corrida, com a atleta finalizando o ciclismo em 

32m36s. Na corrida, a atleta  imprimiu um ritmo muito forte e concluiu essa etapa com a 

segunda melhor corrida do dia em 17m27s, finalizando a competição na 3ª colocação geral e 

conquistando a medalha de Bronze, além de muitos pontos importantes no ITU World Ranking, 

com o tempo final de 01h01m41s. A atleta apresentou um resultado muito satisfatório, sendo 

seu primeiro pódio em World Cup, mostrando excelente qualidade competitiva para o nível 

Américas e na distância Sprint, porém ainda apresenta debilidade na etapa de natação e que 

deve ser melhor trabalhada por seu treinador, nitidamente observada em competições de 

maior nível técnico, uma vez que sem uma natação prévia de qualidade similar à sua corrida, 

dificilmente conseguirá se posicionar entre as primeiras. A atleta esteve sempre muito bem 

integrada e não foram observados episódios de indisciplina durante o período. 

 

• Luisa Baptista 

A atleta apresentou uma performance de muita qualidade no evento, com uma natação 

excelente e no grupo líder, saindo da água na 5ª posição com o tempo de 09m44s, favorecendo 

a manutenção na liderança com o grupo de atletas formadas à saída da água. Após uma boa 

Transição 1 em direção ao ciclismo, o grupo da retaguarda alcançou o grupo ponteiro e todas 

as atletas pedalaram encaixadas e um grupo único, e com essa formação foi mantido o ritmo 

durante o segmento de ciclismo em 4 voltas de 5km, com poucas oportunidades de ataques e 

escapadas em função do conservadorismo durante toda esta etapa, com a atleta finalizando 

o ciclismo em 33m09s. Na corrida, a atleta fez uma boa corrida em ritmo forte, concluindo 

essa etapa com a 7ª melhor corrida do dia em 17m49s, e cruzando a linha de chegada na 6ª 

colocação geral, o que lhe conferiu bons pontos no ITU World Ranking, com o tempo final de 

01h01m57s. A atleta apresentou um resultado bastante satisfatório, vindo de uma série de 

resultados positivos e mostrando excelente qualidade competitiva em nível continental.  
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Atleta apresentou uma boa evolução nas etapas de natação e de corrida, porém ainda precisa 

trabalhar o ciclismo para competições de maior nível técnico, já que necessita apurar suas 

habilidades e demonstrar mais qualidade técnica no ciclismo. A atleta esteve sempre muito 

bem integrada e não foram observados episódios de indisciplina durante o período. 

 

• Manoel Messias 

O atleta demonstrou sua qualidade e autoridade de melhor atleta brasileiro ranqueado no ITU 

World Ranking. Condições climáticas favoráveis para uma performance de alta qualidade com 

expectativa de disputa por pódio nesta etapa da World Cup. Natação ainda com necessidade 

de melhora de nível técnico para o bom posicionamento nos grupos dianteiros, realizando uma 

natação com déficit de 30s em relação aos primeiros, saindo da água na 30ª posição com 

09m22s. Boa Transição 1 e grupo numeroso no ciclismo facilitou a formação de um grande e 

único pelotão nessa etapa, que apesar dos ataques constantes foi caracterizado por ser um 

percurso pouco técnico e exigente. Atleta se manteve regular nessa etapa e conservador para 

garantir uma boa corrida ao final, finalizando o ciclismo na 27ª posição com um tempo de 

29m43s. Entrou para a Transição 2 em condições de realizar uma boa corrida, porém o grande 

número de atletas acabou por atrasar o atleta na saída para a última etapa. Em condições 

favoráveis, o atleta que conseguiu desenvolver a sua melhor qualidade (corrida) e finalizou a 

corrida com o melhor tempo dessa etapa realizado em 15m25s, e terminando a competição 

no segundo lugar geral e conquistando a medalha de prata com o tempo de 55m45s. Apesar 

do excelente resultado em World Cup, precisa trabalhar mais sua natação e manter a sua 

participação competitiva internacional em provas de maior nível técnico (WTS) para que possa 

começar a se inserir entre os melhores atletas do triathlon mundial. Esteve sempre focado e 

muito bem integrado no grupo, sem observações de indisciplinas durante o período. 

 

• Diogo Sclebin 

Atleta sempre alegre e tranquilo antes de provas, o que regularmente lhe confere uma 

possibilidade de bom resultado. Atleta experiente e com grande vivência em competições 

internacionais, caracterizado por uma natação deficitária porém ciclismo e corrida fortes, 

realizou uma natação irregular com atraso de 43s em relação ao primeiro colocado e na 47ª 

posição com o tempo de 09m37s. Boa Transição 1 o que lhe permitiu integrar ao grupo adiante 

e que, com bom ritmo, integrou o grupo maior e único que se formou. Manteve-se forte nesse 

grupo de forma agressiva durante essa etapa, finalizando com o segundo melhor tempo de 

ciclismo em 29m20s, saindo após uma boa Transição 2 para a etapa de corrida.  
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Atleta com características de progressão de performance na etapa de corrida, logrou uma 

corrida de qualidade, a sexta melhor do dia em 15m40s, o que lhe conferiu a terceira colocação 

geral e a medalha de bronze no evento, com o tempo de 55m51s. Resultado bastante 

satisfatório, sendo o primeiro pódio em World Cup do atleta mostrando que, apesar da idade, 

ainda pode apresentar resultados de qualidade em eventos de bom nível técnico. Sempre 

muito bem integrado com o grupo, querido por todos e uma figura que eleva o bom humor da 

equipe. 

 

• Anton Ruanova 

Atleta de boa qualidade, sempre integrado ao grupo e ciente de suas responsabilidades, com 

bons resultados ao longo da temporada nacional em 2018 em função de sua boa preparação 

física na cidade de Brasília no início do ano.  Atleta realizou uma boa natação, com o 18º tempo 

em 09m14s, 20s somente atrás do líder dessa etapa, o que lhe permitiu integrar o grupo 

ponteiro após uma boa Transição 1. Manteve-se no pelotão formado à saída para essa etapa 

e acompanhou o ritmo colocado pela fusão dos grupos no ciclismo, mas manteve-se mais 

conservador em função da corrida final, finalizando essa etapa na 30ª posição com o tempo 

de 29m45s. Após uma boa troca na Transição 2, saiu para a corrida subsequente em bom ritmo 

porém com uma diminuição da performance próximo ao final dessa etapa, finalizando com o 

18º tempo de corrida com 16m13s, garantindo a 17ª posição ao final do evento, com o tempo 

total de 56m30s. Atleta ainda ajustando os treinamentos que começam a gerar resultados e 

totalmente recuperado da enfermidade acometida em 2017. Sempre muito bem integrado ao 

grupo, bastante sociável com todos e de espírito integrador de equipe. 

 

• Kauê Willy 

Atleta jovem e de muito boa qualidade, um dos atletas do projeto de desenvolvimento da 

CBTri, alegre e dinâmico, sempre integrado ao grupo e com bons resultados ao longo da 

temporada 2018. Atleta excelente nadador, porém sofreu muitos golpes nessa etapa, o que 

descaracterizou seu nível de performance, finalizando com o 42º tempo em 09m33s e 39s atrás 

do líder nessa etapa. Em função do grupo numeroso formado à saída da água em direção à 

Transição 1, foi possível integrar o grande grupo de ciclistas após já na etapa de ciclismo e aí 

se manteve acompanhando o ritmo forte do grande grupo e também adotou uma atitude mais 

agressiva, com um ciclismo mais forte, finalizando essa etapa na 13ª posição com o tempo de 

29m27s.  
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Após uma Transição 2 regular, saiu para a corrida subsequente em ritmo com diminuição da 

performance em função do ciclismo forte, finalizando com o 31º tempo de corrida em 16m34s, 

obtendo a 30ª posição ao final do evento, com o tempo total de 56m55s. Atleta demonstrou 

também relativo cansaço devido à participação prévia nos Jogos Sulamericanos e retomada 

de treinamentos com foco em obtenção de novos resultados. Sempre bastante integrado ao 

grupo, uma figura querida e bastante sociável com todos e de espírito animador e integrador 

da equipe, excelente presença em todas as atividades desenvolvidas. 

 

• Matheus Diniz 

Atleta já com boa experiência e de qualidade, tranquilo e sempre integrado ao grupo e com 

bons resultados ao longo da temporada nacional 2018. Atleta bom nadador, porém não 

apresentou bom resultado nessa etapa em função de processo infeccioso do trato respiratório 

superior, descaracterizando seu nível de performance, finalizando com o 34º tempo em 

09m26s e 32s atrás do líder da natação. Conseguiu se manter no grupo numeroso formado à 

saída da água em direção à Transição 1, e integrou o grande pelotão nessa etapa de ciclismo 

e se manteve acompanhando o grande grupo em ritmo forte, adotando adotou uma atitude 

mais conservadora, com um ciclismo mais cauteloso, finalizando essa etapa na 18ª posição 

com o tempo de 29m32s. Após uma boa Transição 2, iniciou a corrida subsequente em ritmo 

forte porém sentindo o calor e a enfermidade, com consequente diminuição da performance e 

finalizando com o 37º tempo de corrida em 16m47s, obtendo a 37ª posição ao final do evento, 

com o tempo total de 57m07s. Atleta demonstrou relativo cansaço devido à não recuperação 

total da enfermidade acometida algumas semanas anteriores e retomada de treinamentos 

para a obtenção de bons resultados. Sempre bastante integrado ao grupo, de forma calma e 

serena, mas sempre bastante sociável com todos e com destacado espírito de equipe, com boa 

presença em todas as atividades desenvolvidas. 

 

• Danilo Pimentel 

Atleta experiente e sereno, porém sempre de bom humor, focado e tranquilo antes de provas, 

com excelente atitude profissional em provas. Devido à grande experiência e vivência em 

competições internacionais, conhece bem o nível das competições e a qualidade dos 

competidores. Após uma excelente natação com pequeno déficit de 17s em relação ao 

primeiro colocado, saiu da água na 15ª posição com o tempo de 09m11s.  
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Realizou boa Transição 1 seguindo com o pelotão dianteiro em forte ritmo, porém apresentou 

problemas mecânicos em sua bicicleta e não pôde se manter no grupo, caindo para a 

retaguarda e realizando uma etapa de ciclismo aquém de sua real capacidade. Conseguiu 

finalizar a prova com pouca perda de tempo total, porém não foi possível pedalar na dianteira 

e finalizou essa etapa na 52ª posição em 30m36s. Após uma boa Transição 2 para a etapa de 

corrida, sentiu os esforço solo realizado no ciclismo anterior, e não conseguiu encaixar sua 

corrida, sem apresentar uma progressão de performance nessa etapa, terminando com a 38ª 

corrida em 16m47s, o que lhe conferiu a 42ª colocação geral, com o tempo de 57m46s. 

Resultado não satisfatório para o atleta que havia treinado em altitude e estava muito 

confiante com um bom resultado em World Cup. Sempre muito bem integrado com o grupo, 

líder nato e muito querido por todos, sendo uma figura importante para o grupo e para a 

harmonia da equipe. 

 

 

5.2 Análise sucinta das demais equipes (esporte coletivo) (Descrever sobre as qualidades ou 
deficiências observadas assim como evoluções em aspectos técnicos ou táticos dos demais 
atletas/equipes participantes na competição). 

 

Não aplicável. 

 

 

6. Aspectos Disciplinares (Descrever sobre aspectos disciplinares do atleta/equipe que sejam 
importantes). 

 

Todos os atletas demonstraram extrema disciplina durante todas os momentos do evento, que 

teve o acompanhamento e condução do Treinador da CBTri, presente durante o período da 

competição. Todos demonstraram respeito, espírito de equipe e esportivo durante todo os 

momentos. Participação do briefing prévio dentro das orientações colocadas pela CBTri e 

atendendo às regras colocadas pela Federação Internacional ITU. 

 

 

7. Aspectos Gerais (Descrever sobre os aspectos observados nas estruturas físicas, 
tecnológicas e materiais esportivos observados. Descrever sobre aspectos observados na 
comissão técnica, equipe multidisciplinar e chefe de equipe. Descrever sobre aspectos 
observados na organização do campeonato ou evento. Descrever sobre aspectos observados 
na arbitragem da competição ou evento). 
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Aspectos estruturais da competição foram de excelente qualidade, dentro da padronização de 

World Cup, demonstrando o alto nível técnico do evento gerenciado pela Federação Mexicana 

e ITU, constatando a singular qualidade de seus eventos para os atletas. Muita tecnologia 

utilizada e todos os materiais esportivos observados estavam cumprindo os padrões 

estabelecidos pela ITU, sem nenhuma deficiência técnica em qualquer aspecto, atendendo às 

necessidades de atletas e treinadores. A organização do evento apresentou qualidade 

impecável em todos os aspectos e a arbitragem e staff foram de excelente qualidade, 

trabalhando acima das expectativas e todos cumprindo com suas capacidades durante a 

realização de todo o evento.  

 

 

8. Anexar arquivos no formulário. 

 

RESULTADOS: 

 

ELITE MASCULINA 

https://www.triathlon.org/results/result/2018_huatulco_itu_triathlon_world_cup/321355 

 

ELITE FEMININA 

https://www.triathlon.org/results/result/2018_huatulco_itu_triathlon_world_cup/321356 

 

FOTOS: 

https://www.triathlon.org/multimedia/gallery/2018_huatulco_itu_triathlon_world_cup 

 

 

 
 

Rodrigo Milazzo 

Gerente Alto Rendimento CBTri 

 

 

 

8. Anexar arquivos no formulário. (Se estiver fotos do evento, favor enviar). 

 

https://www.triathlon.org/results/result/2018_huatulco_itu_triathlon_world_cup/321355
https://www.triathlon.org/results/result/2018_huatulco_itu_triathlon_world_cup/321356
https://www.triathlon.org/multimedia/gallery/2018_huatulco_itu_triathlon_world_cup
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