ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON
REALIZADA EM 18/05/2020

Ata da reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), associação civil
com sede em Brasília/DF, lavrada em forma de sumário.

1.

Data, hora e local: Aos dezoito dias do mês de maio de 2020, foi realizada virtualmente, através de
videoconferência, a reunião do Conselho de Administração da CBTri. Sendo assim, às dezoito horas e
trinta minutos em primeira convocação e às dezenove horas em segunda convocação, reuniram-se os
membros do Conselho para deliberar sobre os temas da pauta.

2.

Convocação: Convocação da reunião do Conselho de Administração foi enviada por e-mail aos seus
membros, no dia 15 de maio de 2020.

3.

Membros presentes:
I.
Ernesto Pitanga
II.
Armando Barcellos
III.
Alberto Lopes
IV.
Thaty Porto
V.
Rodrigo La Rosa
VI.
Rychard Hryniewicz
VII.
Bruno Nóbrega
Convidados:

4.

I.
II.

Virgilio de Castilho
Rodrigo Milazzo

Pauta:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Calendário nacional;
World Cup – Brasília 2020;
Desconto no valor de repasse CBTri de novos registros federativos em 2020;
Recurso extra LAP para possível bonificação do ranking 2020 de Triathlon;
Postergação dos atuais repasses de novas filiações para o 2º semestre de 2020;
Status do desenvolvimento SISTRIATHLON (sistema operacional da entidade);
Assuntos gerais.
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Às dezenove horas, o presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon, Ernesto
Pitanga, dá início à reunião.
Webinar ITU
Sugestão Virgilio: realizar documento a partir das considerações de Rodrigo Milazzo e Rychard Hryniewicz, com
posterior aprovação da Comissão de Oficiais Técnicos.
Com esse documento, os oficiais técnicos podem fazer a difusão do conhecimento.
Armando sugere que a CBTri crie seu próprio Webinar com a Comissão de Oficiais Técnicos para que as
informações sejam repassadas de maneira unificada.
Sobre o Webinar ITU realizado, Rodrigo faz um resumo e ressalta:
•

•

•
•

ITU criou a área EDUCATION HUB em seu site, base para o Webinar realizado - criado e
disponibilizado pela OMS e adaptado pela ITU para a realidade do Triathlon. É possível acessar esse
Webinar pelo site. Rodrigo sugere sua leitura individual pelos membros;
Constam no documento informações sobre riscos e orientações para realização de eventos.
Rychard reitera que todos os eventos (oficiais técnicos e organizadores de eventos) devem seguir
as orientações do documento;
Todos os congressos da ITU serão realizados virtualmente;
Não haverá mais cerimônia de premiação.

Armando pergunta ao Rodrigo se é preciso realizar adaptação das regras às necessidades CBTri. Rodrigo afirma
que o documento foi criado dentro dos padrões europeus, não cabendo, inicialmente, implementação de regras
no documento. Rychard afirma que será um desafio fazer uma releitura do documento, mantendo as orientações
da OMS contidas na cartilha. Rodrigo sugere a criação de um Grupo de Trabalho com oficiais técnicos e CBTri,
para que a análise seja realizada, de forma a selecionar quais dos itens principais do documento devem,
impreterivelmente, ser seguidos e quais podem ser flexibilizados.
Armando ressalta que para o avanço da reformulação do calendário 2020 é importante que haja uma data limite
para essa análise. Virgilio pede ao Rodrigo que inicie a conversa com os membros da Comissão de Oficiais
Técnicos, dando um prazo de até 20 dias para a criação do protocolo adaptado da CBTri. Bruno Nóbrega sugere
que os Oficiais Técnicos sejam informados para não divulgar as informações, até que o protocolo seja finalizado.
Tópico deliberado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.

I.

Calendário nacional

Armando lembra que existe determinação de suspensão das atividades oficiais da Confederação até 30/06.
Provas realizadas durante este período não farão parte do calendário e não serão válidas para pontuação no
ranking nacional. As provas de Aquathlon e Duathlon (realizadas antes da paralisação) estão válidas para fins de
calendário e ranking.
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Rychard relembra: todos os eventos realizados entre 13 de março e 30/06 foram cancelados. Rychard sugere
que seja feita a extensão do embargo para as provas até o final de agosto.
Armando corrobora para que o calendário seja reaberto em setembro, fazendo provas únicas para cada
modalidade, para que haja espaço para o cumprimento das provas no calendário.
Em paralelo, Armando conversará com os organizadores a fim de verificar quais ainda têm interesse em realizar
as provas. A partir dessa informação, o vice-presidente do Conselho de Administração reorganizará o calendário.
Sendo assim, fica DELIBERADO:
•
•
•

•

por unanimidade, a extensão da suspensão das atividades oficiais da CBTri até 31 de agosto de 2020;
por unanimidade, que ocorrerá mais uma prova de cada modalidade, sendo todas as provas realizadas
no segundo semestre, após 1º de setembro;
por unanimidade, que haverá mais uma etapa de Aquathlon e mais uma etapa de Duathlon Sprint, além
das já realizadas no início do ano, ficando tais modalidades, excepcionalmente, com duas etapas válidas
para ranqueamento nos seus respectivos campeonatos nacionais. Essas novas etapas terão peso de
pontuação no ranking da modalidade diferenciado e igual a 1,5 (um ponto e meio);
por unanimidade, que serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas (através do ranking) por categoria de
idade, por modalidade, para os mundiais de 2021, sendo 10 (dez) vagas referentes ao ano (ranking) de
2019 e 10 (dez) ao ano (ranking) de 2020;

Vale ressaltar que para casos conflitantes, entre terceiros, com interesse em sediar provas do calendário
nacional, no período pós suspensão (a partir de 1º de setembro), ficam definidos os critérios abaixo, em ordem
de importância:
1.
2.
3.

Considerar evento anteriormente contemplado no calendário nacional – em período de suspensão;
Considerar a regionalização para distribuição das modalidades / campeonatos;
Considerar a maior dedicação de recursos financeiros à premiação da categoria do Alto Rendimento;

Todas as provas de Duathlon Sprint e Aquathlon deverão contemplar as categorias Infantil.
A CBTri divulgará em seus canais de comunicação tais definições, sobre o calendário nacional.

II.

World Cup – Brasília 2020

Virgilio fala da possibilidade da World Cup de Brasília ser remarcada para 2021, por parte da ITU e sugeri que
seja realizada na mesma data que teria sido em 2020. Item deliberado por unanimidade.

III.

Desconto no valor de repasse CBTri de novos registros federativos em 2020

Atualmente, o repasse é realizado no valor de R$50,00 por filiação, pelas federações à CBTri. Analisando proposta
enviada pelo representante das Federações no CA, Rychard, Virgilio levanta a possibilidade de realizar um
desconto – de R$50,00 para R$25,00.
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Todos os novos registros já entrariam com desconto, até o final do ano. Os que pagaram valor integral terão o
valor abatido em 2021.
Fica deliberado por unanimidade o desconto de 50% no repasse do Registro Federativo das Federações Estaduais
à CBTri, para novas filiações em 2020.
A CBTri vai publicar uma norma informando o desconto.

IV.

Recurso LAP para possível bonificação do ranking 2020 de Triathlon

Este recurso depende diretamente do desenrolar do Calendário ITU no 2º semestre.
Deliberado premiação somente ao Triathlon – todas as modalidades (Standard, Sprint e Longa Distância);
Deliberado por unanimidade (com referência na reunião realizada deste Conselho, em 02/01/2020): divisão
percentual do recurso dedicado a premiação somente das modalidades do Triathlon:
•
•
•

V.

Standard - 50% (cinquenta por cento)
Sprint – 25% (vinte e cinco por cento)
Longa Distância – 25% (vinte e cinco por cento)

Postergação dos atuais repasses de novas filiações para o 2º semestre de 2020

A pedido da Federação Paulista de São Paulo, em nome das Federações Estaduais de Triathlon, haverá
postergação dos atuais repasses de novas filiações para início de setembro de 2020.
Item deliberado por unanimidade.

VI.

Status do desenvolvimento SISTRIATHLON (sistema operacional da entidade)

Rychard informa que no dia 19/05 será realizada uma reunião específica sobre o SISTriathlon e explica que o
sistema serve de base para todos os desdobramentos de ranking, administração de registos e auxílios financeiros
providos pela entidade. A plataforma garante rapidez e automatização nas pesquisas, além de documentar o
sistema.
O grande desafio consiste no fato de que o sistema foi criado de forma orgânica, sem visão estratégica,
contemplando somente questões pontuais – sendo agora necessária a reformulação de parte da plataforma.
Será realizado um teste com prova não real para verificar a funcionalidade do processo.

VII.

Assuntos Gerais
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Alberto Lopes solicita que informação sobre Registo Federativo dos Técnicos volte ao site da CBTri.
Rodrigo informa que está em fase de testes o recurso do G-Suíte, Google Classroom, que será utilizado na
recertificação de todos os treinadores que fizeram os cursos CBTri – exame online, com divulgação através de
redes sociais.
A partir da nova aprovação, os técnicos receberão novo certificado, agora com data de validade, e selo para que
o treinador possa inclui-lo em sua assinatura de e-mail.
Rychard pergunta: há uma base de dados atualizada que elenca os cursos realizados por cada treinador?
Rodrigo responde que sim e informa que até hoje não existe validade para os certificados – essa é uma nova
decisão da CBTri.
Rychard sugere marcar nova reunião para revisão do processo de cursos, ao que todos concordam.

Estando todos os itens da pauta deliberados, o presidente do conselho de Administração, Ernesto Pitanga, dá a
reunião por encerrada.
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