
Documento Comissão de

atletas nº 04/2022

ATA DE REUNIÃO REMOTA REALIZADA EM  21/09/2022

     Início 19 hs e término 20:10  hs de Brasília . 

Local: Reunião realizada por meio do aplicativo Skype.

Data: 21/09/2022

Duração: Das 19:00 às 20:10 hs.

• Reuniram-se às 19:00 Hs do dia 21/09/2022 , os membros da Comissão de Atletas da

Confederação Brasileira de Triathlon, por meio do aplicativo de conferência on-line “Google

Meets”, para tratar e deliberar o que segue:

• CAMPEONATO BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA PORTO SEGURO;

•SOLUÇÃO AOS PROBLEMAS APRESENTADOS EM EVENTOS CHANCELA CBTRI ;

. CAMPEONATOS MUNDIAS  AGE GROUP.
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Atos:

A. O Presidente Danilo secretariou a reunião e ficou responsável de fazer a ata posteriormente.

B. Os assuntos foram discutidos na ordem da pauta de convocação da reunião.

1.  O ocorrido em Porto Seguro, foi extremamente inaceitável num evento esportivo de

qualquer natureza, e ainda mais com chancela da confederação.

2. O risco de vida Iminente Durante o evento Gerou desconforto nos competidores que

deixaram de terminar ou até mesmo se acidentaram. o Evento Apresentou falha nas 3

modalidades, como natação cerca de 2500 mts, ciclismo aceitável com 86 km e uma corrida

com 19km. isso mostrou uma clara falta de um chefe de modalidade responsável por aferir e

comunicar com o diretor Geral. Mas isso ocorre devido a falta de uma equipe ou pessoas da

confederação para aferir a cartilha de itens. Exigidos.

3. A cbtri tem que ter uma equipe que ajude e fiscalize qualquer evento com sua Chancela, pois

assim caso algo aconteça a equipe pode exigir e ajudar a suprir possíveis Falhas no Evento;

4. A boa vontade e acidentes podem acontecer, mas isso quando todos os mínimos requisitos

de segurança estejam Okay. Mas quando estamos expostos a acidentes, a SORTE passa a ser a

segurança. se tivesse que atrasar mais tempo para se ter segurança era algo menos Brutal do

que sermos expostos a tal situação.

5 Necessitamos de uma reunião com a confederação e dirigentes para que algo seja feito e

falhas não sejam constantes em eventos.

6. Outro Ponto foi o mundial multisport,  Mais uma vez os atletas que lá foram se sentiram

perdidos e em direcionamento do que fazer em terras com línguas diferentes. o que mais uma

vez cai na tecla de falta de um dirigente ou técnico para que supra a situação em mundiais age

groups.

E nada mais havendo para discussão , o presidente Danilo deu por encerrada a reunião .
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Composição da Comissão de Atletas da CBTRI na presente data :

1. Danilo Souza Araujo Pimentel (Presidente) – presente.

2. Emerson Neves( Vice –Presidente ) -Presente

3 .Manuela Lereno-Presente

4. Carolline  Gomes- Presente

5. Yuska sampaio-Presente

6. Leonardo setandicola-Presente

7. Lucas Maltez- Presente

8.Fernando Aranha-Presente

__________ ________________________

Presidente Comissão de atletas CBTRI
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