INSTRUÇÕES DELEGADO TÉCNICO – FCA
PARA CORRIDAS COM PERMIT ESTADUAL
A partir de 21/03/2019

- Será pago uma taxa de arbitragem como delegado técnico de corridas de rua da FCA (essa taxa
será referente até 6 horas de trabalho), e a gasolina de deslocamento quando o deslocamento total
for acima de 40 km (saindo do endereço do delegado até o local de largada e o seu retorno);
- Deverá comparecer ao evento, uniformizado, conforme solicitação da direção de arbitragem;
- Primeiramente leia com atenção a Norma 01 – Reconhecimento e Homologação de Corridas de
Rua da FCA. E depois ler com atenção a regra 240. Ler também o regulamento do evento;
- Chegar no evento uma hora antes da largada da primeira prova, tirar uma selfie no pórtico de
largada e enviar no mesmo instante para o whats da direção de arbitragem, o mesmo deverá ser
feito no final na premiação;
- Apresentar-se ao responsável pelo evento ou ao organizador;
- Dar uma volta no circuito da prova, ir no carro madrinha (caso o organizador der condição para
que isso ocorra);
- Pegar o número de inscritos na competição e também o contato do responsável da
cronometragem eletrônica;
- Orientar para que seja cumprida a regra oficial de provas de rua (240) e a Norma 01Reconhecimento e Homologação de Corridas de Rua da FCA (2017);
- Colaborar para o bom andamento da competição, caso necessário fazer alguma correção, solicitar
imediatamente ao organizador ou responsável (se não for atendido, descrever no relatório);
- Observar se os resultados e colocações dos atletas estão corretos; (se tiver árbitros
cronometristas pegar a ordem de chegada com eles, senão fazer o seu controle na chegada e
conferir com a cronometragem eletrônica)
- Preencher o relatório com todos os dados solicitados e com todo o cuidado, relatando todos os
fatos que achar relevante e caso ocorra algum problema no evento, relatar em detalhes;
- Anexar o boletim de resultados ao relatório; (caso tenha cronometragem manual e eletrônica
anexar os dois boletins).
- Não enviar o relatório sem anexar os resultados;
- Tirar algumas fotos do evento (largada, percurso e premiação) e anexar ao relatório;
- Permanecer no evento até o final das premiações;
- O relatório deve ser enviado até 48 horas após o término do evento, aos seguintes e mails:
- Deraldo Oppa ( deraldoppa@gmail.com )
- Bernardete Conte ( bernuncia@yahoo.com.br )
- Federação Catarinense de Atletismo ( sc@cbat.org.br )

