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SÚMULA 
 

COMPETIÇÃO: ETAPA: 
 Duathlon  1ª Etapa 
  
CIDADE: LOCAL: 
 Rio de Janeiro  Enseada de Botafogo 
  
DATA: HORA: 
 11/02/2007  09:00 h 

 

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

       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 Julio Alfaya     

  
 André Gracindo     e        

 
Responsáveis pelo Evento: 
 
Diretor de Prova: Julio Alfaya     Diretor de Arbitragem: Carlos Pedrosa   
 
Arbitro Geral: Carlos Pedrosa   
 
Responsáveis da FTERJ: 
 
Presidente: Julio Alfaya          Vice Presidente: Rodolfo Mattos    
 
Diretor Técnico:         Diretor de Arbitragem:      
 
Diretor Relações Institucionais: André Gracindo   
 
Diretor Administrativo: Carlos Pedrosa    
 
Representantes Técnicos:        Representantes Atletas:      
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Observações: 
 
A entrega dos kits e a abertura do Check-in deu-se às 07:15h, os atletas receberam além do número do  
capacete e da placa a ser fixada nas bicicletas, a marcação na panturrilha direita indicando o sexo e a   
categoria, às 7:50h o Check-in foi fechado para que a largada fosse dada na hora marcada.   
Antes de ser dada a largada o locutor anunciou aos atletas os principais erros cometidos durante as   
provas e pediu que eles tomassem cuidado pois não era interesse da FTERJ punir,mas caso esses erros 
acontecessem, as regras teriam que ser aplicadas.          
A largada masculina da prova foi dada às 8:58h e a Feminina às 9:00h, sendo que nenhum atleta ficou   
de fora da prova por atraso.            
Na primeira volta da corrida o ábitro geral da prova avistou o atleta Carlos Henrique Rios Lemos  
correndo sem camisa e este atleta ao passar em frente a transição foi avisado de sua desclassificação mas 
que seria permitido que continuasse na prova, após colocar a camisa, porém sem que ele entrasse na  
disputa de medalhas.              
Os atletas Lucivania dos Santos, Gisele Lisboa Oliveira Ribeiro e Weliton Carius de Oliveira sofreram  
uma punição de 30 segundos por terem desafivelado o capacete antes de colocarem suas bicicletas no  
cavalete.              
O Atleta Guy Rodrigo Peychaux ao retirar sua bicicleta do cavalete derrubou o equipamento de outro   
atleta e sendo alertado pelo pessoal de apoio repôs o equipamento em seu devido lugar.     
O atleta Lauro H. Wollner foi desclassificado após ter encerrado sua participação na prova, pois os  
árbitros de percurso informaram que ele foi avisado e depois advertido várias vezes sobre o uso do clip  
no meio do pelotão, por ter pego vácuo em atletas do sexo feminino e mesmo assim continuou    
cometendo as mesmas infrações, antes de ser anunciado sua desclassificação, seu técnico Tarcisio  
Santana foi comunicado das infrações e concordou imediatamente com o cumprimento das regras.  
A atleta Lucivania dos Santos foi desclassificada por ter dado 1 volta a menos no circuito de ciclismo,  
o responsável pela atleta José Augusto Rezende foi comunicado da desclassificação e comunicou a   
atleta, porém ela afirma que esta infração não aconteceu, então o árbitro da prova sugeriu a José  
Augusto e a atleta que entrasse com um recurso e caso fosse julgado procedente o recurso, o resultado    
desta atleta voltaria a ser considerado.          
O atleta Guy Rodrigo Peychaux sugeriu ao árbitro da prova e ao presidente da FTERJ que se tentasse   
junto aos atletas que todos coloquem suas bicicletas no cavalete presa pelo guidon, pois sua punição foi 
injusta por que o equipamento que ele derrubou estava mal colocado, a FTERJ então ficou de ver como  
faria esta solicitação.             
Ao se fazer a premiação da categoria M3034 o atleta Carlos Henrique Rios Lemos, que havia sido  
desclassificado, foi chamado erroneamente ao pódio e orientado pelo seu treinador Francisco Cardoso   
Souza Netto, subiu ao lugar mais alto do pódio como se não soubesse da punição, tão logo este desceu  
do pódio o árbitro da prova com a concordância do presidente da FTERJ, pediu as medalhas dadas aos  
atletas premiados e solicitou ao locutor da prova que pedisse desculpas ao público pelo erro e refizesse  
a cerimônia de premiação, neste exato momento o senhor Francisco Cardoso de Souza Netto,    
incentivou o atleta a não devolver a medalha dizendo que o erro havia sido da FTERJ e que o grupo  
chamado A3T não concordava com esta devolução e que iria tomar providências quanto a isto.   
A cerimônia de premiação desta categoria foi refeita, foi dada continuidade às outras categorias e às  
12:20h a prova foi dada oficialmente como concluída.        
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