WTS BERMUDA – Hamilton, Bermudas – 28 ABR 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 da Seleção Brasileira convocados pela
CBTri para representar o Brasil na 2ª Etapa do World Triathlon Series WTS World
Triathlono Campeonato Panamericano de Triathlon 2018 ITU World Triathlon Bermuda,
sendo eles:
•

Categoria Elite: Luisa Baptista (SP), Manoel Messias (SP) e Kauê Willy (PR)

Competição pertencente à série de maior nível técnico do circuito mundial de triathlon
(World Triathlon Series - WTS), válida como 2ª etapa do Circuito WTS para a categoria
do alto rendimento (Sub23/Elite), além e contar pontos importantes para o ranking WTS
(referência para o ranking olímpico) e World Triathlon Ranking (pontos de qualificação
para competições) da ITU, com um total de 51 atletas masculinos e 32 atletas femininos,
representando os cinco continentes. Competição de grande importância na temporada
devido à qualidade técnica dos atletas, antecedendo o início da qualificação olímpica,
com a participação dos atletas melhor ranqueados na ITU, além da obtenção de pontos
importantes para o Rankings da ITU devido ao peso alto da pontuação da etapa.
Competições masculina e feminina disputadas na distância Standard
(1500m/40km/10km).
Atletas e Performances:
• Luisa Baptista
A atleta realizou uma boa natação durante a primeira metade da prova, porém faltou
consistência na segunda metade, o que não a permitiu uma saída em boa posição nesta
etapa para uma disputa direta com as primeiras atletas (do primeiro grupo), saindo da
água na 28ª posição com o tempo de 20m37s, se encaixando no pequeno grupo
diretamente formado à saída da Transição 1. Devido à pequena formação desse grupo,
o ritmo manteve-se regular durante todo o segmento de ciclismo e suas 10 voltas, sem

muitas oportunidades de ataques e escapadas, uma vez que as atletas se mantiveram
conservadoras durante toda a etapa em função da qualidade técnica do percurso, o que
fez essa etapa de 40km ser pouco dinâmica e sem muitas surpresas, sendo concluída em
01h11m59s, na 25ª posição. Finalizando essa etapa, e concluindo a Transição 2,
conseguiu efetuar uma corrida de boa qualidade e mantendo um bom ritmo, suficiente
para se manter em condições de pontuação, concluindo essa última etapa com a 10ª
melhor corrida entre as mulheres, em um tempo de 37m02s, e finalizando a competição
na 22ª colocação geral, conquistando pontos importantes no Ranking WTS e ITU World
Ranking, com o tempo de 02h10m41s. A atleta apresentou um resultado insatisfatório
devido à sua natação que não lhe permitiu avançar junto com o grupo ponteiro, uma
debilidade que deve ser melhor trabalhada por seu treinador, nitidamente observada em
competições de maior nível técnico. Resultado da etapa de corrida satisfatório, porém,
sem uma natação prévia de qualidade similar, dificilmente conseguirá se posicionar
entre as primeiras. A atleta esteve sempre muito bem integrada e não foram observados
episódios de indisciplina durante o período.
• Manoel Messias
O atleta é o melhor atleta brasileiro ranqueado no ITU World Ranking, porém sem pontos
no Ranking WTS. É um dos melhores talentos nacionais dos últimos tempos, com
resultados excepcionais e, portanto, era esperada uma performance de alta qualidade
com a expectativa de disputa por posições significativas nesta etapa do WTS.
Nitidamente o atleta precisa melhorar o nível técnico de sua natação para poder se
posicionar nos grupos ponteiros e disputar colocações de maior qualidade. Realizou uma
natação deficitária para o nível WTS, não conseguindo imprimir um ritmo competitivo
nessa etapa que permitisse uma posição de qualidade para disputar com os demais,
saindo da água na última posição com 20m19s, com uma defasagem de 01m30s em
relação ao primeiro atleta a sair da água. Realizou a Transição 1 de forma a acompanhar
o reduzido grupo formado, o que não lhe permitiu avançar muito e acabando por ficar
juntamente com os demais atletas retardatários devido à defasagem de tempo saindo
da água. Manteve-se regular nessa etapa, o suficiente para não sofrer um lapeio,
mostrando conservadorismo até o final dessa etapa, finalizando na antepenúltima
posição com um tempo de 01h06m34s. Entrou para a Transição 2 em condições de
realizar uma boa corrida, porém pelo nível de esforço na etapa anterior, não foi possível
desenvolver sua melhor qualidade (corrida), apesar de seu histórico de excelentes
performances nessa etapa, finalizando com o 32º tempo de corrida da prova, realizado
em 35m03s, claramente aquém de sua real capacidade devido ao trabalho excessivo
realizado durante o ciclismo, finalizando a competição com a 40ª posição geral com o
tempo final de 02h03m07s. Apesar de representar uma certeza de aposta da CBTri para
Tóquio 2020, precisa trabalhar mais sua natação e, igualmente, ter mais experiências
competitiva internacionais de qualidade similar, de alto nível técnico 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.
• Kauê Willy
O Atleta sempre demonstra alegria e tranquilidade antes das provas, o que lhe confere
uma possibilidade de bom resultado. Sua preparação foi bem realizada no início da
temporada, o que lhe rendeu bons resultados no início do ano, o que certamente gerava
uma boa prospecção de resultado, principalmente pelo seu nível técnico na etapa de
natação. Diferentemente do esperado, realizou uma natação bem integrado ao grupo
ponteiro até a primeira metade dessa etapa, perdendo nitidamente muita qualidade na
segunda metade, o que lhe rendeu um resultado atípico na antepenúltima posição com
20m13s. Realizou sua Transição 1 juntamente com o atleta Manoel Messias, o que lhe
permitiu manter-se em seu grupo, mantendo-se conservador durante essa etapa. Porém,
não finalizou essa etapa, e consequentemente a posterior de corrida, em função de uma
penalização não cumprida durante a etapa de natação, o que lhe custou sua retirada da
prova com uma desqualificação (DSQ). Resultado não satisfatório, mostrando a
necessidade do atleta, apesar de possuir uma natação de destaque, de trabalhar mais
suas qualidades técnicas na natação para um evento do nível WTS para lograr uma
posição boa essa etapa e dessa forma poder disputar com os demais atletas ponteiros.
Apesar de ser um atleta com boas condições de disputar um resultado de qualidade, é
necessário que ganhe mais estrutura física pois ainda demonstra ser franzino, com
necessidade de ganho de corpo (massa muscular) para melhor desenvolvimento atlético.
Sempre muito bem integrado com o grupo, querido por todos e uma figura que eleva o
bom humor 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).

Aspectos estruturais da competição foram de excelente qualidade, o que demonstra o
alto nível técnico do evento gerenciado pela ITU e 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_itu_world_triathlon_bermuda/321085
ELITE FEMININA:
https://www.triathlon.org/results/result/2018_itu_world_triathlon_bermuda/321086
FOTOS:
https://www.triathlon.org/multimedia/gallery/2018_itu_world_triathlon_bermuda

Rodrigo Milazzo
Gerente Alto Rendimento CBTri

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

