Reunião Remota, 24 de abril de 2019.
Documento CO nº 01/19

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE OFICIAIS TÉCNICOS
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON

Composição da Comissão de Oficiais Técnicos :

1) Gustavo Abade – presente
2) Alberto Kruschewsky - presente
3) Gerlane Garcia - ausente
4) Jorge Goebel - ausente
5) Manuela Cavalcanti - presente
Participantes técnicos:
 Ricardo Neves (Coordenador de Oficiais Técnicos) – presente

Local:
Reunião realizada por meio do aplicativo Skype.
Data: 22/04/2019.
Duração: Das 20h00 às 22h00.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON
SGAS 616 Bloco B Sala 223 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-760
Tel: 55 61 3246-7458 | www.cbtri.org.br
Filiada à Internatonal Triathlon Union – ITU www.triathlon.org

PREÂMBULO:


Reuniram-se às 20h00min do dia 22 de abril de 2019, os membros da Comissão de
Oficiais Técnicos de Triathlon, através do aplicativo de conferência on-line “Skype”.



Como prática operacional padrão para as reuniões por conferência on-line, adota-se:
reunião sempre com duração máxima de duas horas, com no máximo cinco
assuntos prioritários na pauta, iniciando às 20h e com seus conselheiros se
disponibilizando 15 minutos antes do horário do início para conexão e ajustes.



Os membros estão indicados acima, bem como a informação de presença.



Os membros serão indicados no transcorrer do texto apenas pelo primeiro nome.



A Comissão de Oficiais Técnicos será identificada como CO.



Todas as deliberações são confidenciais até a versão final da ATA.

ATOS:
I.

Gustavo foi indicado para secretariar a reunião e confeccionar, posteriormente, a ata
do encontro.

II.

Foi realizado o debate sobre os temas seguintes, com participação de todos os
presentes:
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1)

Tradução e Atualização do manual de regras ITU em Português, Gustavo

informou que faz muitos anos, que a CBTRI está sem a atualização do manual de regras
traduzido em seu site, e essa vem sendo uma solicitação constante por atletas,
treinadores e oficiais técnicos. ..
1.1 Ricardo nos informou que possui o manual atualizado até 2017, e que iria enviar
aos membros CO
DELIBERAÇÃO:
Gustavo e Alberto disseram que vão ler o manual enviado pelo Ricardo e que irão
atualizar com as devidas traduções.

2)

Participação de Oficiais Técnicos na concepção de todos os eventos CAMTRI

e CBTRI ( campeonatos brasileiros) no Brasil.
2.1 Gustavo pediu a palavra e relatou sobre as reuniões que teve em Rosario
Argentina com membros da CAMTRI e COSUTRI, ambas entidades estão
preocupadas com as más entregas dos dois eventos CAMTRI realizados em
Santos e Brasília.
2.2 , Ricardo confirmou que vivenciou a mesma situação no Campeonato Sul
Americano em Montevidéu, e novamente ambas entidades criticaram o nível de
entrega dos eventos e a falta de comunicação com a direção da CBTRI
2.3 Gustavo fez a seguinte proposta: Toda prova Camtri/ITU tem que ter um oficial
técnico com profundo conhecimento no EOM ( Events Organize Manual da ITU)
para atuar junto ao produtor do evento como conselheiro, o dito conselheiro deve
atuar oficialmente por quatro meses em eventos CAMTRI/ITU e dois meses para
eventos CBTRI. A CBTRI deve garantir através de seus recursos ou do produtor
do evento o valor de R$ 1.600,00 ( mil e seiscentos reais) para o Conselheiro
Técnico pelos 4 meses de atuação em eventos internacionais CAMTRI/ITU e R$
800,00 pelos dois meses de atuação em eventos nacionais CBTRI, o Conselheiro
será indicado pela CO. Além disso a CBTRI ou o produtor deve providenciar
transporte, estadia, alimentação mais diária de R$ 300,00 para atuação de pelo
menos 4 dias nos dias que antecedem o evento e no dia de competição.para as
Provas nacionais ou internacionais. Os valores citados serão reajustados
anualmente com base na inflação do ano anterior.
DELIBERAÇÃO:
Foi aprovado por todos os membros a proposta do item 2.3
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3

Padronização da ajuda de custo aos Oficiais Técnicos em eventos nacionais e

Internacionais

3.1 Gustavo informou que hoje os eventos nacionais de Campeonato Brasileiro e
provas internacionais não possuem um documento oficial e uma política para ajuda
de custos aos Oficiais Técnicos, sendo assim informou da necessidade de
documentar e padronizar esses valores.
3.2 Gustavo consultou Alberto, Manuela e Ricardo sobre os valores pagos aos
oficiais técnicos em eventos estaduais, foi observado que os Oficiais técnicos
recebem em eventos estaduais e regionais valores entre R$ 100,00 e R$ 150,00 por
diária, e os Delegados Técnicos entre R$ 150,00 e R$ 250,00 de diária.
3.3 Com base nas informações do item 3.2 Gustavo ofereceu a proposta de
padronização da ajuda de custo dada aos Oficiais Técnicos no valor de R$ 200,00
de diária e aos Delegados Técnicos o valor de R$ 300,00 a diária (mínimo de dois
dias).
3.4 Gustavo sugeriu que todos os eventos Nacionais e Internacionais tenham no
mínimo 6 Oficiais técnicos para atuar como lideres nos setores de : Natação,
Transição, Ciclismo, Corrida, Penalty Box e Chegada e um Delegado Técnico,
escolhidos pela CO.
DELIBERAÇÃO:
Foi aprovado por todos os membros as propostas dos itens 3.3 e 3.4

4 Cursos nacionais de formação de Oficiais Técnicos
4.1 Gustavo iniciou informando da necessidade de uma padronização dos trabalhos de
todos os oficiais técnicos no Brasil e isso passa diretamente pela formação dos mesmos,
Ricardo informou que está ministrando cursos de acordo com manual criado por ele, que
toma por base o curso internacional ITU, informou também que a ideia é de padronizarmos
o material do curso e a CO eleger mais facilitadores para facilitar a disseminação do
conhecimento. Alberto se mostrou interessado em estudar o material e ajudar na revisão e
elaboração de um conteúdo único.
;
DELIBERAÇÃO:
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Já foi aprovado em ata em reunião do Conselho Administrativo que o CO vai criar o
material de curso novo e padronizado, e vamos eleger os facilitadores para poder ministrar
os cursos
.

ENCERRAMENTO
A reunião foi encerrada às 22h00,

Contatos da Comissão de Oficiais Técnicos:


Gustavo Neves Abade
E-mail: gustavo@triathlonsp.org.br
Fone: 11 97656 9742

Alberto Kruschewsky
Email : betok43@yahoo.com.br
Fone : 73 9966-7204

Gerlane Garcia
Email: lane.edf@gmail.com
Fone 92 8103 5506

Jorge Goebel
Email: goebeljorge@gmail.com
Fone 51 98352776

Manuela Cavalcanti
Email: manuca1977@gmail.com
Fone 81 9206 8885

Ricardo Neves ( participante Técnico)
Email riconeves13@gmail.com
Fone 21 999879564
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