
 Relatório de delegado técnico 2018 

 

Relatório de Delegado Técnico 
Nome do delegado:  

Prova:  

Data:  

 
 

Local da Competção (colocar uma cruz no caso de confirmação) 
Câmara de 
Chamada 

Zona Mista Zona de 
Aquecimento 

Zona de 
descanso para 

atletas 

Bancadas  CIT / 
Secretariado / 
confirmações 

Zona de 
treinadores 

Zona 
Protocolar 

        

Observações: 

 

 

 

 

 

Área Técnica (colocar uma cruz no caso de confirmação) 
Cronometragem 

Automática 
Medição 
Eletrónica 

Anemómetros Engenhos da 
organização 

Sistema de 
Informação de 

Partidas 

Blocos de 
partida 

Dorsais 
/peitorais / 
dorsais de 

perna 

Meias-luas  

        

Observações: 

 

 

 

 

 

Zonas de apoio e serviços periféricos (colocar uma cruz no caso de confirmação) 
Balneáreos 
Masculinos 

Balneáreos 
Femininos 

Sala Médica Zona de 
marquesas 

Tendas/local para 
equipas 

Bancada de 
Imprensa 

Sistema de 
som 

Ecrãs de 
Informação / 
mostradores 

        

Observações: 

 

 

 

 



 Relatório de delegado técnico 2018 
Outras informações (colocar uma cruz no caso de confirmação) 

Locução  Voluntários Doping / 
escoltas 

Águas / 
refrescamento 

Abastecimento Gerador / UPS Apoio 
Médico 
Oficial 

Reunião 
Técnica c 
equipas / 

oficiais 
        

Observações: 

 

 

 

 

 

*considerar, neste campo, questões como o regulamento da prova e programa horário, as incrições / confirmações / participações, o número de oficiais em prova e o seu desempenho, número 
efetivo de apoio técnico e o seu desempenho, as condições metereológicas, a obtenção de recordes e recomendações diversas sobre a organização, entre outros.  

Assinatura  
 
 

 

Áreas de coordenação e efetivos (colocar o nome na coluna em branco) 
Diretor de Competição  Árbitro Câmara de Chamada  

Diretor de Reunião  Árbitro de Corridas  

Diretor de Apr. Evento  Árbitro de Concursos  

Diretor Técnico  Árbitro de provas fora do Estádio  

Delegado Organização  Árbitro de Vídeo  

JC Cronometragem 
Automática 

 JC de Medição Eletrónica  

Júri de Apelo  

Juízes de Marcha  

Observações: 

 

Considerações / conclusões * 
 

Observações: 
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