ITU WTS HAMBURG - TEAM RELAY WORLD CHAMPIONSHIPS 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).
A competição em Hamburgo era repatida em 2 dias. No primeiro dia as competições individuais na
diatância sprint, sendo estas uma etapa do campeonato mundial Elite, (WTS) e no segundo dia o 4X
Mixed Team realy com 2 masculinos e 2 femininos intercalados de forma consecutiva. Tanto uma como
a outra competições contaram para a qualificação Olimpica Tokyo2020 individual e de Team Realy
respetivamente.
Esta foi a segunda competição da temporada que a seleção brasileira realizou na Europa. Mais uma
vez foram confirmadas as dificuldades de adaptação tanto aos ritmos da WTS como os percursos muito
mais técnicos do que nas Américas no segmento de ciclismo.
Ficou claro que o trabalho de ciclismo e a possibilidade dos atletas passarem mais tempo treianando
e competindo na europa é essencial. Em anexo os resultados detalhados dos atletas da Seleção
Brasileira.
A atleta Vittoria Lopes tem sido a que tem demonstrado melhor adaptação ao cicutio WTS, sendo este
o mais similar ao nível Olímpico.
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 se aplica
6. Aspectos Disciplinares (Descrever sobre aspectos disciplinares do atleta/equipe que sejam
importantes).
Nada a assinalar. Equipe sempre pontual, focada e com comportamento sempre muito profissional.
7. Aspectos Gerais (Descrever sobre os aspectos observados nas estruturas físicas, tecnologicas e
materiais esportivos observados. Descrever sobre aspectos observados na comissão técnica, equipe
multidisciplar 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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De destacar alguns aspetos:
1. A equipe técnica tem de ser necessáriamente maior, pois num evento em duas jornadas que
com multiplas participação em 3 segementos, o acompanhamento nunca é o idea.
2. A presença do vice-presidente do COB foi extremanente bem acolhida e muito importante
para o Triathlon;
3. Necessidade de ser transportado algum equipamento base como sejam rádios comunicadores
e rodas de competição para o Wheel stop;
4. Inexistencia de equipe ,multidisciplinar sendo esta essencial por exemplo com um massagista
no sentido de acelerar a recuperação de uma dia de competições para o outro
8. Anexar arquivos no formulário (fotos e resultados)

__________________
Sérgio Santos
Diretor Técnico
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