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NOTA OFICIAL PRESIDÊNCIA-01/2010 

1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon Olím pico  

 

1. Mar Agitado (ressaca). 

 Desde o dia 04 de Abril o ES vem sofrendo com fortes ventos e chuvas além do previsto 
para o período; 

A ressaca que aconteceu nas praias da Grande Vitória foi considerada uma das maiores 
dos últimos 30 anos; 

Desde o dia 09 de Abril a Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros do ES e Guarda 
Vidas do Município estiveram em constante contato com a CBTri para uma avaliação 
das condições do mar; 

No dia 10 de Abril, véspera do evento, em contato com os órgãos citados acima, fica 
caracterizado que o mar, apesar de estar mais calmo, ainda trazia dificuldades para a 
boa qualidade de serviços de apoio e segurança dos atletas; 

No dia do evento, às 5:00 horas, a equipe de colocação de bóias, pescadores 
experientes... Abortaram a missão porque não existiam condições mínimas de 
segurança para aproximação da embarcação. O mar, com muitas marolas, ventos fortes 
e quebra mar a distâncias variadas, impossibilitava a ação; 

A Capitania dos Portos, responsável pela segurança da área delimitada para o evento, 
tinha a missão de evitar a aproximação de embarcações que não estavam envolvidas no 
evento.  Também nos alertou sobre os inconstantes pontos de quebra mar, fator este 
que impossibilitava a ação das embarcações envolvidas no evento; 

O Corpo de Bombeiros e Guarda Vidas do Município suspenderam a etapa da “natação” 
pelos mesmos motivos alegado pelos pescadores e Capitania dos Portos e com uma 
atenuante. Uma coisa é você prestar socorro a um cidadão ou cidadã que entra em um 
mar naquelas condições. Outra coisa é você permitir que dezenas de pessoas entrem 
neste mesmo mar para colocar em risco suas vidas; 

Lógico que somos sabedores que dezenas de atletas que ali estavam tinham plenas 
condições de entrar e sair daquele mar, porém, e os outros que estavam inseguros e 
poderiam apresentar problemas? Quantos seriam? Face ao exposto, não cabia outra 
medida do que o cancelamento da etapa de natação.  
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2. Seletiva Universitária 

 A CBDU solicitou a CBTri à utilização da etapa para realizar o Campeonato Universitário 
e seletiva para o Mundial Universitário; 

 As inscrições foram feitas pelas atléticas junto às Federações Universitárias de cada 
Estado que na seqüência teriam a responsabilidade de inscrever seus atletas na CBDU; 

 A CBTri bem como a CBDU não tinham dúvidas de que o Campeonato e a Seletiva em 
tela eram para atletas Sub 23 e Elite, ou seja, os melhores Universitários do Brasil na 
categoria máxima da modalidade; 

 Mesmo assim, no Congresso Técnico, foi reafirmado esta questão inclusive o presidente 
da CBTri deu um exemplo onde colocou o seguinte: “Sou Universitário. Então eu posso 
participar da prova de amanhã? Não. Porque não sou atleta sub 23 e não sou atleta de 
Elite. Sou atleta de categoria de idade”. E o representante da CBDU acrescentou: “E tem 
mais de 28 anos”. 

 Foi perguntado se alguém tinha alguma dúvida quanto ao assunto... Ninguém se 
manifestou. Bom frisar que os representantes da CBDU ficaram a disposição dos 
UNIVERSITÁRIOS até as 20:30 horas no intuito de, caso houvesse, sanar as dúvidas. 

 A arbitragem da CBTri não tinha qualquer informação a dar aos “Universitários” na Área 
de Transição. O Competição era única e tão somente passaríamos os resultados finais 
da ordem de chegada entre os atletas da Elite e Sub 23 para a equipe da CBDU. E 
estes, em posse destes resultados, iriam declarar os campeões “Universitários”. 

3. Erro da Arbitragem 

 Nossa arbitragem, pessoas com no mínimo 3 anos de experiência inclusive com cursos 
de reciclagem, em um dia infeliz, sem qualquer tipo de dolo, induziu aos atletas ao erro, 
fator este que levou a grande maioria dos atletas a darem uma volta a mais no ciclismo. 

4. Medidas Tomadas 

 Foi marcada para o dia 14 de abril uma reunião com o Delegado Técnico, Chefe da 
Arbitragem, Árbitros da Área de Transição, Árbitros de Controle de Voltas; 

 Nesta reunião serão apuradas todas as questões inerentes ao assunto e definição das 
ações a serem tomadas. 

 

___________________________ 
Carlos Alberto Machado Fróes 

Presidente - CBTri 


