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SÚMULA 
 

COMPETIÇÃO: ETAPA: 
  Aquathlon  1ª Etapa 
  
CIDADE: LOCAL: 
 Rio de Janeiro  Aterro do Flamengo 
  
DATA: HORA: 
 21/01/2007  8:00 h 

 

CONFERÊNCIA 
 
Distâncias: Natação: X concordo  não concordo  não se aplica 
  Ciclismo:  concordo  não concordo X não se aplica 
  Corrida: X concordo  não concordo  não se aplica 
 
Feito por: Carlos Pedrosa     e        
 

       e        
 
Estrutura: Entrega Kits: X sim   não 

Ambulância: X sim   não 
  Alimentação: X sim   não 
  Staff:  X sim   não 
  Som:  X sim   não 
  Transição 1: X sim   não 
  Transição 2:  sim   não  X não se aplica 
 
Feito por: Carlos Pedrosa     e        
 

       e        
 
Responsáveis pelo Evento: 
 
Diretor de Prova: Julio Alfaya      Diretor de Arbitragem: Ricardo Neves   
 
Arbitro Geral: Ricardo Neves   
 
Responsáveis da FTERJ: 
 
Presidente: Julio Alfaya       Vice Presidente: Rodolfo Mattos    
 
Diretor Técnico:         Diretor de Arbitragem: Ricardo Neves   
 
Diretor Relações Institucionais: André Gracindo  
 
Diretor Administrativo: Carlos Pedrosa   
 
Representantes Técnicos: Roberto Tadao     Representantes Atletas: Raphael Menezes   
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Observações: 
 
Às 7:55h a estrutura  da prova estava pronta e em condições de se fazer a largada, às 8:00 h o 
presidente da prova chamou os atletas para alinharem para a largada e ao anunciar algumas regras 
recebeu a ligação de 2 atletas (Daniel Mendes Aguiar Santos e Marcelo de Sant`ana) que por serem de 
outro estado não puderam ser avisados da mudança de local e horário de  largada , então em conjunto 
com a comissão dos atletas e técnicos foi determinado o atraso na largada em 30 minutos. Às 8:30h foi 
feita então a largada oficial da prova. 
 
O Atleta Mario Clementino, chegou ao local da prova, aproximadamente 20 minutos atrasado,  
também por não ter recebido o aviso da troca de mudança de horário e local, para não prejudicar este 
atleta e por ter sido aberto um precedente, somente nesta prova, o presidente da prova deixou o atleta 
participar do evento, computando seu tempo e só desmontando a estrutura da prova após o termino 
deste atleta. 
 
O percurso da Natação estava aproximadamente 150 metros acima do determinado, pois a bateria do 
GPS falhou e esta marcação teve que ser feita sem o uso do instrumento de precisão. 
 
A Atleta Mariana Martins, pegou o material de competição de outra atleta ao sair para a natação e por 
isto teve que se desclassificada da prova, conforme previsto no regulamento. 
 
O Atleta Wong Kwan fez uma reclamação junto a FTERJ pois ele não aceitou que o atleta Mario 
Clementino tivesse seu tempo líquido como o oficial, ou seja , descontado seu atraso,, e com isto este 
atleta subiu ao pódio em posição superior ao reclamante. 
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