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1 Introdução 
Este	 manual	 foi	 preparado	 utilizando-se	 de	 conhecimento	 adquirido	 através	 da	
organização	 e	 desempenho	 em	eventos	 de	 competições	 de	 downhill.	 É	 uma	publicação	
dinâmica,	que	será	revisada	e	expandida	conforme	o	esporte	continua	a	crescer	e	a	nossa	
base	de	conhecimento	aumenta.	

Se	você	tiver	mais	perguntas	ou	quiser	contribuir	de	alguma	forma,	por	favor	sinta-se	livre	
para	nos	contactar	no	endereço	info@internationaldownhillfederation.org. 

Esse	manual	 deve	 ser	 lido	 em	 conjunto	 com	 o	 Livro	 de	 Regras	 da	 IDF,	 disponível	 para	
download	no	www.internationaldownhillfederation.org. 
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2 Designações de eventos 
A	 todos	 os	 eventos	 da	 IDF	 é	 atribuída	 uma	designação	 oficial.	 Existem	duas	 categorias:	
Campeonato	Mundial	(WC)	e	Rodadas	Mundiais	de	Qualificação	(WQS).	Para	cada	nível	do	
evento	é	 cobrada	uma	 taxa	de	 sanção	diferente	 com	base	no	número	de	pilotos	que	o	
evento	deve	atrair	e	sua	importância	no	calendário	internacional.	Um	evento	que	espera	
receber	sanção	da	IDF	deve	começar	as	negociações	com	a	IDF	cerca	de	18	meses	antes	
da	data	do	evento	solicitado.	

2.1 Circuito do Campeonato Mundial 
As	provas	do	Campeonato	Mundial	(WC)	são	provas	de	elite	e	atribui	aos	concorrentes	o	
maior	número	de	pontos.	As	provas	do	Campeonato	Mundial	fazem	parte	do	Circuito	do	
Campeonato	 Mundial	 (WCT).	 Os	 mais	 altos	 níveis	 de	 profissionalismo,	 infraestrutura	 e	
premiação	 em	 dinheiro	 deve	 ser	 mantida	 nesses	 eventos.	 A	 duração	 padrão	 para	 um	
evento	WC	é	de	3	dias.	

2.2 Rodada de Provas Mundiais de Qualificação 
As	provas	da	Rodada	de	Provas	Mundiais	de	Qualificação	(WQS)	devem	se	esforçar	para	
alcançar	 os	 mesmos	 níveis	 de	 profissionalismo	 e	 infraestrutura	 visto	 nas	 provas	 do	
Campeonato	 Mundial.	 Elas	 servem	 para	 incentivar	 novos	 participantes	 a	 ganhar	
experiência	antes	de	entrar	no	WCT.	Muitas	provas	da	WQS	vão	tornar-se	eventos	do	WC	
nos	anos	seguintes,	e	muitas	vezes	são	usadas	para	mostrar	que	um	organizador	é	capaz	
de	organizar	em	um	nível	profissional.	A	duração	normal	para	uma	WQS	é	de	2-3	dias.	
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3 Provas Sancionadas 
Para	 que	 uma	 prova	 seja	 sancionada	 pela	 IDF	 existem	 alguns	 itens	 básicos	 que	 serão	
exigidos	dos	organizadores	antes	que	elas	possam	se	tornar	parte	do	Circuito	Mundial.	

3.1 Taxas de Sanção 
Cada	 evento	 sancionado	 pela	 IDF	 é	 obrigado	 a	 pagar	 uma	 taxa	 de	 sanção.	 As	 taxas	
contribuem	para	as	operações	do	dia	a	dia	e	infraestrutura	necessárias	para	manter	uma	
federação	profissional	com	um	futuro	sustentável	em	mente.	Todos	os	participantes	de	
um	evento	sancionado	pela	IDF	devem	ser	membros	pagantes	da	IDF.	

Taxas	de	Sanção	IDF	2014		

•	Campeonato	Mundial	(mínimo	de	3	dias):	 	 US$1500		

•	Rodada	de	Provas	de	Qualificação	(mínimo	de	2	dias):	 US$500	

Taxa	do	Campeonato	Mundial	inclui	presença	de	funcionários	da	IDF.	

Taxa	da	Rodada	de	Provas	de	Qualificação	não	inclui	presença	da	IDF.	

Se	a	presença	da	IDF	for	necessária,	por	exemplo,	para	marcar	o	tempo	(se	disponível)	ou	
para	gestão	do	sistemas	de	provas,	estes	serviços	terão	um	custo	adicional.	Estes	custos	
serão	mantidos	os	mais	baixos	possível	e	previamente	acordados.	

*	 As	 taxas	 são	 para	 eventos	 de	 duração	 padrão.	 Se	 um	 evento	 é	mais	 longo	 do	 que	 o	
normal,	uma	taxa	adicional	poderá	ser	cobrada.		

*	Todos	os	preços	são	em	dólares	americanos	(USD).	

3.2 Requisitos para o local 
Os	 organizadores	 devem	 considerar	 cuidadosamente	 os	 potenciais	 locais	 de	 evento.	
Todos	os	eventos	são	um	balanço	entre	qualidade	da	pista	e	sua	localização.	Áreas	rurais	
apresentam	 problemas	 para	 importar	 a	 infraestrutura	 necessária,	 incluindo	 energia	
elétrica	 e	 água,	 e	 proporcionam	 desafios	 no	 transporte	 e	 alojamento.	 Áreas	 urbanas	
inversamente	 apresentam	 problemas	 em	 fechamento	 da	 estrada	 e	 gestão	 do	 público.		
Esta	seção	trata	de	como	selecionar	um	local	adequado	para	um	evento	de	competição	de	
downhill.	

3.3 Fechamento da estrada 
As	melhores	provas	têm	livre	acesso	à	pista	durante	todo	o	dia.	Os	organizadores	devem	
visar	esse	"Gold	Standard".	Se	isso	não	for	possível,	pode-se	permitir	que	o	tráfego	use	a	
pista	durante	uma	curta	pausa	para	o	almoço.	Acesso	por	usuários	da	estrada	em	outros	
períodos	é	muito	difícil	de	gerir	e	deve	ser	fortemente	desencorajado.	Os	eventos	podem	
ser	 executados	 onde	 é	 permitido	 o	 acesso	 daqueles	 que	 precisam	 chegar	 às	 suas	
propriedades,	 se	 a	 única	 maneira	 de	 chegar	 a	 essas	 propriedades	 é	 diretamente	 pela	
pista,	mas	a	logística	é	complexa.	A	IDF	geralmente	exige	que	organizadores	negociem	um	
fechamento	total	estrada.	
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3.4 Especificações da Pista 
A	IDF	requer	detalhes	precisos	do	percurso	antes	de	concordar	em	sancionar	um	evento.	
Especificamente,	mas	não	exclusivamente,	a	IDF	vai	exigir:			

•	A	duração	do	percurso.	

•	A	largura	máxima	e	mínima.	

•	O	gradiente	do	percurso.	

•	Um	mapa	do	percurso	detalhando	a	rota	e	a	localização	de	todas	as	instalações.	

•	Uma	fotografia	aérea	do	percurso.	

•	O	tipo	e	a	condição	da	superfície	da	estrada.	

•	Uma	cópia	do	Documento	de	Avaliação	de	Risco	do	evento,	detalhando	todos	os	perigos	
e	como	eles	serão	tratados.	(Ver	Anexo	A)	

O	 IDF	 irá	aconselhar	os	organizadores	com	antecedência	 se	quaisquer	aspectos	da	pista	
requerem	atenção.	No	entanto,	os	organizadores	devem	se	atentar	ao	 fato	de	que	eles	
estão	em	melhor	posição	para	decidir	onde	colocar	feno	e	outros	itens	de	segurança.	Em	
última	 análise,	 é	 responsabilidade	 dos	 organizadores	 fornecer	 um	 percurso	 seguro.	 Se	
representantes	da	 IDF	estiverem	presentes,	eles	 irão	aconselhar,	na	chegada	ao	evento,	
se	 eles	 acharem	 que	 algum	 dos	 itens	 precisa	 de	 atenção	 e	 se	 reservar	 o	 direito	 de	
interromper	qualquer	evento	que	eles	acreditem	ser	inseguro.	

3.5 Local de Largada 
O	local	da	largada	deve	ter	espaço	suficiente	acima	da	linha	de	largada	para	permitir	que	
os	 atletas	 sejam	 organizados	 em	 linhas	 ou	 raias.	 Deve	 haver	 abrigo,	 água	 potável	
disponível	 e	banheiros	nas	proximidades.	A	 linha	de	 largada	deve	 ser	marcada	 com	 fita	
impermeável	 ou	 pintura.	 Cuidados	 devem	 ser	 tomados	 para	 colocar	 a	 linha	 de	 largada	
exatamente	no	mesmo	lugar	que	em	anos	anteriores.	Equipamentos	de	cronometragem	
eletrônica	devem	estar	alinhados	em	qualquer	das	extremidades	da	linha	de	largada	para	
a	qualificação.	O	início	da	prova	é	organizado	usando	uma	corda	elástica	como	um	portão	
de	 largada,	na	altura	do	 joelho.	Assim	os	organizadores	devem	providenciar	um	método	
de	fixação	de	uma	das	extremidades	da	corda.	Esta	pode	ser	uma	estaca	cravada	no	chão	
ou	uma	grade	de	proteção	metálica	pesada.	

3.6 Local de Chegada 
Um	abrigo	deve	ser	fornecido	diretamente	adjacente	à	 linha	de	chegada	para	os	oficiais	
da	prova,	incluindo	uma	mesa	grande	com	três	cadeiras,	água	potável	e	eletricidade.	Uma	
conexão	à	 Internet	é	necessária	na	 linha	de	 chegada	e	deve	 ser	 fornecida	 se	o	 local	do	
evento	permitir.	Deve	haver	um	banheiro	em	até	200m	da	linha	de	chegada.	
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A	linha	de	chegada	deve	ser	marcada	com	fita	impermeável	ou	pintura.	Cuidados	devem	
ser	 tomados	para	colocar	a	 linha	de	chegada	exatamente	no	mesmo	 lugar	que	em	anos	
anteriores.	 Equipamentos	 de	 cronometragem	 eletrônica	 devem	 estar	 alinhados	 em	
qualquer	das	extremidades	da	linha	de	chegada	para	a	qualificação.	

Deve	 haver	 uma	 zona	 de	 frenagem	 ou	 parada	 satisfatória	 após	 a	 linha	 de	 chegada.	 O	
comprimento	desta	zona	depende	da	velocidade	esperada	dos	atletas	ao	cruzarem	a	linha	
de	chegada.	Um	espaço	de	150	metros	é	normalmente	suficiente.	

A	zona	de	frenagem	não	deve	ser	acessível	aos	público,	e	é	melhor	protegida	por	barreiras	
de	 pedestres	 ou	 feno.	 Um	 cuidado	 especial	 deve	 ser	 tomado	 para	 garantir	 que	 os	
equipamentos	desgovernados	não	causem	acidentes	aos	espectadores	nesta	área.	
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4 Planejamento Pré-Evento 
A	 preparação	 e	 planejamento	 para	 um	 evento	 sancionado	 pela	 IDF	 requer	 tempo	 e	
recursos	 significativos.	 Possíveis	 organizadores	 precisam	 levar	 em	 conta	 o	 tempo	
esperado	 para	 obter	 as	 permissões	 necessárias,	 seguro	 contra	 terceiros,	 anunciar	 o	
evento,	bem	como	a	miríade	de	outras	questões	que	precisam	ser	tratadas.		

Muitas	destas	questões	podem	ser	previstas,	 e	 este	manual	 é	projetado	para	 funcionar	
como	uma	 lista	de	 verificação	para	os	organizadores.	Os	organizadores	 inevitavelmente	
enfrentarão	 imprevistos	 antes,	 durante	e	 após	o	 evento.	 É	 importante	 ser	 capaz	de	 ser	
flexível,	adaptável	e	capaz	de	lidar	com	estas	pressões.	

Um	período	de	tempo	típico	entre	encontrar	uma	ladeira	adequada	para	um	evento	IDF,	e	
tornar	um	evento	a	realidade	é,	em	média,	dois	anos.	A	obtenção	de	consentimento	para	
o	fechamento	da	estrada	é	muitas	vezes	um	processo	que	pode,	por	si	só,	 levar	um	ano	
inteiro.	Uma	vez	delineado	um	acordo	para	o	 fechamento	da	estrada,	os	organizadores	
devem		contar	com	a	duração	de	um	ano	inteiro	para	preparar	e	planejar	o	evento.		

Discussões	 e	 negociações	 com	 a	 IDF	 precisam	 ser	 totalmente	 concluídas	 até	 31	 de	
novembro	do	ano	anterior	ao	evento.	A	 IDF	 lançará	seu	programa	de	provas	para	o	ano	
seguinte	em	dezembro.	
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5 Responsabilidades Principais 
A	criação	de	um	evento	de	 sucesso	 requer	uma	cooperação	estreita	e	 contínua	entre	a	
IDF	e	os	organizadores.	Boa	comunicação	resultará	em	respeito,	elogios	e	admiração	dos	
competidores	e	espectadores	após	a	conclusão	de	um	evento	de	sucesso.	A	IDF	pretende	
minimizar	 o	 risco	 de	 eventos	 mal	 executados	 e	 ajuda	 os	 organizadores	 a	 se	 preparar	
adequadamente.	 Consequentemente,	 a	 IDF	 examina	 propostas	 de	 eventos	 com	 muito	
cuidado	 e	 não	 irá	 sancionar	 eventos	 que	 ela	 acredita	 não	 poderem	 ser	 entregues	
conforme	o	alto	padrão	exigido.	É	importante	que	os	organizadores	do	evento	entendam	
desde	o	início	a	forma	como	as	responsabilidades	principais	são	divididas	e	distribuídas.	

5.1 Papel do Organizador 
O	papel	dos	organizadores	é	a	chave	para	o	sucesso	do	evento.	Os	principais	elementos	
dessa	responsabilidade	são:	

•	Planejamento	Pré-Evento	

•	Organizar	recursos	e	logística	antes	do	evento	

•	Marketing	do	evento	

•	Gerenciamento	 em	 tempo	 real,	 conforme	 o	 evento	 se	 desenrola,	 incluindo	 lidar	 com	
pessoal	e	outros	recursos.	

•	Resolução	de	problemas	

•	Fechamento	do	evento,	limpeza	e	remoção	de	equipamentos	

5.2 Papel da IDF 
Para	cada	evento	a	IDF:	

•	Sanciona	o	evento	e,	como	discutido	acima,	permitirá	ao	evento	carregar	a	bandeira	IDF	
se	forem	cumpridos	os	padrões	corretos.	

•	Ajuda	os	organizadores	no	planejamento	pré-evento	e	oferece	aos	organizadores	uma	
comunicação	 semanal	 com	 um	 alto	 funcionário	 a	 partir	 do	 momento	 que	 a	 data	 está	
programada.	

•	 Treina	 os	 organizadores	 do	 evento	 em	 gestão	 de	 provas,	 litígios	 e	 resolução	 de	
contestações.	

•	Usa	o	próprio	site	e	mídias	associadas	(Facebook	e	Twitter)	para	promover	o	evento.	

•	Fornece	um	porta-voz	para	entrevistas	à	imprensa	para	promover	o	evento	

•	 Aloca	 um	 funcionário	 para	 participar	 do	 evento	 (Campeonato	Mundial	 apenas).	Mais	
funcionários	podem	ser	alocados	quando	necessário.	

•	Fornece	serviços	de	cronometragem	para	os	eventos	do	Campeonato	Mundial,	a	menos	
que	outro	acordo	tenha	sido	feito.	
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•	Publica	qualificação	e	resultados	das	provas	em	seu	site	e	mídias	associadas,	como	parte	
de	um	relatório	diário	de	notícias	dedicado	exclusivamente	ao	evento.	

Um	 fator	 muito	 importante	 que	 leva	 a	 um	 evento	 de	 sucesso	 é	 uma	 estreita	
colaboração	entre	os	organizadores	e	o	oficial	da	IDF	presente	no	evento.	Um	evento	de	
sucesso	deve	ser	o	maior	interesse	de	todas	as	partes	envolvidas.	
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6 Gestão do Evento 
Eventos	 sancionados	 pela	 IDF	 são,	 por	 sua	 natureza,	 complexos	 e	 multifacetados.	 Os	
detalhes	do	que	é	necessário	para	 cada	 componente	 será	descrito	neste	documento.	A	
esmagadora	 maioria	 do	 trabalho	 necessário	 para	 o	 evento	 cairá	 sobre	 o	 organizador.	
Portanto,	os	organizadores	devem	garantir	que	eles	tenham	acesso	a	recursos	suficientes	
em	 termos	 de	 pessoas	 e	 finanças,	 para	 garantir	 um	 evento	 livre	 de	 estresse	 e	 um	
resultado	positivo	para	todas	as	partes.	

6.1 Funcionários 
Novos	 organizadores	 tendem	 a	 subestimar	 a	 quantidade	 de	 pessoas	 necessárias	 para	
executar	um	bom	evento.	Há	muito	trabalho	para	uma	única	pessoa	assumir	sozinha!		

Normalmente,	os	melhores	eventos	têm	uma	única	pessoa	como	o	 líder	reconhecido	de	
um	 grupo	 de	 cerca	 de	 quatro	 pessoas	 que	 são	 da	 Equipe	 Central.	 Eles	 carregam	 a	
responsabilidade	individual	para	funções	específicas,	mas	operam	como	uma	equipe	para	
cobrir	os	papéis	uns	dos	outros	quando	necessário.	Esses	membros	da	equipe	precisam	
alocar	tempo	suficiente	para	planejamento	e	preparação	do	evento.	Eles	precisam	reunir-
se	regularmente	no	período	que	antecede	o	evento	e	estar	no	local	um	ou	dois	dias	antes	
do	evento,	durante	o	evento	e	para	a	limpeza	após	o	evento.	

Esta	Equipe	Central	irá	suportar	o	peso	da	gestão	do	evento	e	eles	serão	expostos	a	cargas	
de	 trabalho	 pesadas,	 particularmente	 durante	 o	 evento.	 Eles	 precisam	 ser	 indivíduos	
enérgicos,	 ágeis	 e	 engenhosos,	 e	 ter	 boas	 habilidades	 para	 resolver	 problemas	 e	 de	
comunicação.	 Idealmente	eles	terão	uma	experiência	de	skate	ou	 luge,	embora	 isso	não	
seja	 essencial.	 Mais	 importantes	 são	 as	 habilidades	 técnicas	 e	 com	 pessoas	 e	 sua	
capacidade	de	lidar	sob	pressão.		

Esta	 equipe	 precisa	 estar	 totalmente	 empenhada	 em	 trabalhar	 no	 evento	 e	 deve	 estar	
presente	 durante	 todo	 o	 evento,	morando	 e	 trabalhando	no	 local,	 ou	muito	 próximo	 a	
ele.	 Esta	equipe	não	pode	participar	do	evento	 como	competidores,	 eles	estarão	muito	
ocupados!	

A	 IDF	vai	esperar	ver	uma	estrutura	de	comando	 (ver	Anexo	B),	que	detalha	as	pessoas	
envolvidas	no	evento	e	seus	papéis.	Este	documento	deve	estar	disponível	para	todos	os	
membros	da	equipe	e	funcionários	da	IDF.	Ele	também	deve	incluir	detalhes	de	contato,	
como	números	de	telefone	celular	e	endereços	de	e-mail.		

A	 Equipe	 Central	 deve	 ter	 uma	 reunião	 agendada	 em	 cada	 dia	 do	 evento	 onde	 eles	
compartilham	os	 problemas	que	 estão	 enfrentando	 e	 discutem	o	 evento.	Um	oficial	 da	
IDF	vai	estar	presente	nestas	reuniões.	

6.2 Finanças 
A	criação	de	um	orçamento	sustentável	para	um	evento	planejado	é	fundamental.	Fontes	
de	renda	incluem	taxas	de	inscrição,	patrocínios,	doações	e	oportunidades	de	publicidade.	
Agências	governamentais	 locais	podem,	por	vezes,	apoiar	eventos,	se	seus	objetivos	em	
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termos	 de	 turismo,	 desenvolvimento	 econômico	 ou	 desenvolvimento	 esportivo	 forem	
atendidos	pelo	evento.	Vale	a	pena	conversar	com	as	agências	locais	e	regionais.		

Os	 organizadores	 precisam	 começar	 seu	 planejamento	 financeiro	 cedo,	 e	 preparar	 as	
propostas	 de	 financiamento	 às	 agências	 e	 patrocinadores	 de	 uma	 forma	 profissional.	
Empresas	também	podem	ser	persuadidas	a	apoiar	o	evento,	com	doação	de	produtos	e	
serviços,	 que	podem	 reduzir	os	 custos.	 Tais	 artigos	podem	 também	ser	utilizados	 como	
prêmios.		

Custos	 precisam	 ser	 precisamente	 avaliados	 e	 monitorados	 continuamente.	 O	 controle	
orçamental	deve	ser	da	responsabilidade	de	um	único	membro	da	Equipe	Central.	

6.3 Autorizações do Evento 
Muitas	vezes,	a	parte	mais	difícil	da	organização	de	uma	prova	é	conseguir	a	permissão	da	
pessoa	ou	agência	que	 tem	 jurisdição	 sobre	a	estrada.	Uma	vez	que	a	permissão	 tenha	
sido	obtida,	quase	qualquer	outro	problema	 logístico	pode	ser	 superado.	Organizadores	
precisam	 estar	 preparados	 para	 a	 frustração	 e	 complexa	 burocracia	 em	 lidar	 com	
organizações	públicas	 em	 relação	ao	 fechamento	e	 à	utilização	de	 vias	públicas.	Muitas	
vezes,	é	mais	fácil	de	obter	acesso	a	um	parque	ou	uma	área	privada	do	que	uma	rua	ou	
estrada	pública.	

6.4 Licenças para Fechamento de Estradas 
A	pessoa	ou	organização	que	controla	uma	estrada	irá	explicar	os	procedimentos	que	são	
necessários	 para	 fechar	 essa	 estrada.	 Os	 organizadores	 devem	 ser	 o	 mais	 meticulosos	
possível	 com	 qualquer	 coisa	 que	 seja	 pedida	 para	 apresentar.	 Mapas,	 diagramas	 e	
qualquer	outra	informação	adicional	que	possa	ser	útil	para	que	um	tomador	de	decisão	
entenda	o	evento	deve	acompanhar	as	informações	solicitadas.	Um	plano	de	desvio	será	
necessário	 (ver	Anexo	C).	 Isso	 irá	 garantir	que	os	usuários	 tenham	uma	 rota	alternativa	
para	 usar	 enquanto	 a	 estrada	 está	 fechada.	 Este	 plano	 deve	 incluir	 uma	 estratégia	 de	
sinalização,	 detalhando	 como	 os	 usuários	 da	 estrada	 tomarão	 conhecimento	 das	 rotas	
alternativas.	

6.5 Avaliação de Riscos e Seguros 
Os	 organizadores	 serão	 tipicamente	 requisitados	 para	 organizar	 ou	 financiar	 seguro	 de	
responsabilidade	 civil	 para	 o	 evento.	 Os	 organizadores	 precisam	 deixar	 claro	 quem	 é	
responsável	por	lidar	com	todos	os	riscos	associados	com	o	evento	e	ter	planejado	como	
lidar	 com	eles.	 Este	 processo	 é	 conhecido	 como	Avaliação	 de	 Riscos.	Uma	 avaliação	 de	
riscos	é	necessária	para	todos	os	eventos.	A	IDF	como	um	corpo	de	sanção	exige	ver	este	
documento	3	meses	antes	do	evento.	

6.6 Acesso ao Terreno 
Pode	ser	necessária	uma	permissão	separada	dos	proprietários	de	terras	ao	longo	de	uma	
estrada,	se	a	terra	tiver	de	ser	usada	pelo	evento	como	acampamento,	para	espectadores,	
etc.	Estes	proprietários	também	podem	exigir	seguro	de	responsabilidade	civil.	
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6.7 Envolvimento de Empresas Locais 
É	prudente	tentar	envolver	os	negócios	presentes	ao	longo	da	pista	de	provas,	de	modo	
que	eles	recebam	algum	benefício	econômico	e	apoiem	o	evento	para	os	decisores	locais.	

6.8 Envolvimento do Público 
Os	organizadores	 são	 aconselhados	 a	 envolver	 a	 comunidade	 local	 no	planejamento	do	
evento.	 Mal-entendidos	 e	 problemas	 menores	 geralmente	 podem	 ser	 superados	 com	
conversas.	Os	melhores	eventos	são	caracterizados	por	relações	estreitas	e	eficazes	com	
as	partes	interessadas	locais,	que	geralmente	podem	ser	persuadidas	a	apoiar	um	evento	
bem	executado,	apesar	de	inconvenientes	que	um	fechamento	da	estrada	possa	causar.	

6.9 Contratos do Evento 
Uma	 vez	 que	 as	 licenças	 de	 fechamento	 da	 estrada,	 as	 permissões	 de	 acesso	 à	 terra,	
seguros	e	outros	processos	associados	estejam	no	lugar,	a	IDF	determinará	a	designação	
evento,	em	conversa	com	o	organizador.	Depois	que	tudo	foi	discutido,	a	IDF	vai	criar	um	
contrato	que	irá	especificar	as	responsabilidades	e	expectativas	para	ambas	as	partes.	

6.10 Saúde e Segurança 
Além	de	realizar	a	Avaliação	de	Riscos	mencionado	anteriormente,	os	organizadores	terão	
de	preparar	um	Plano	de	Segurança	do	Evento.	Este	 importante	documento	 irá	detalhar	
os	planos	e	processos	dos	organizadores	para	a	gestão	de	todos	os	aspectos	da	segurança	
no	evento.	(Ver	Anexo	E)	
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7 Registro de Atletas 
A	IDF	administra	o	registo	de	eventos	de	forma	centralizada,	utilizando	o	seu	próprio	site.	
Os	atletas	 terão,	portanto,	de	 se	 registrar	na	 IDF	e	 tornar-se	membros	da	 IDF,	antes	de	
entrarem	 em	um	 evento	 sancionado	 pela	 IDF.	 Seus	 dados	 serão	 inseridos	 no	 banco	 de	
dados	central	da	IDF.	Uma	vez	que	um	atleta	tenha	pago	a	inscrição	do	evento,	sua	taxa	
de	inscrição	será	enviada	imediatamente	para	a	conta	bancária	do	evento	e	o	organizador	
do	evento	receberá	as	informações	do	atleta.			

A	fim	de	que	a	inscrição	funcione	corretamente,	o	organizador	irá	fornecer	para	a	IDF	as	
informações	de	sua	conta	PayPal	e	um	endereço	de	e-mail	válido	para	o	qual	os	dados	dos	
atletas	serão	enviados.	

7.1 Estrutura da Taxa de Registro 
O	organizador	tem	liberdade	para	definir	as	taxas	para	participar	do	evento.	É	prudente	
pesquisar	o	que	outros	eventos	cobram	de	atletas,	 já	que	a	maioria	dos	concorrentes	se	
esforça	para	apertar	orçamentos	pessoais.	É	comum	cobrar	uma	taxa	mais	baixa	para	os	
atletas	que	queiram	entrar	em	uma	segunda	ou	terceira	categoria,	além	de	sua	principal.		

Atletas	juniores	precisam	ser	encorajados	para	o	esporte	e,	normalmente,	é	cobrada	uma	
taxa	 de	 entrada	 inferior.	 Júnior	 e	 atletas	 femininos	 devem	 ser	 autorizados	 a	 entrar	 na	
Categoria	Open		Downhill	gratuitamente.		

Os	organizadores	são	livres	para	cobrar	por	serviços	adicionais,	tais	como	acampamento	e	
refeições.	 Eles	 devem	 incluir	 uma	 refeição	 razoável	 no	meio	 do	 dia	 na	 taxa	 principal	 e	
fornecer	acesso	gratuito	a	água	potável	por	todo	o	dia.	É	necessário	o	transporte	gratuito	
entre	os	principais	centros	de	alojamento	e	o	evento	em	horários	adequados.	

7.2 Limite de Inscrições 
Os	 organizadores	 precisam	 levar	 em	 consideração	 os	 problemas	 logísticos	 que	 irão	
enfrentar	 na	 gestão	do	 evento	 e	 definir	 um	número	máximo	de	 atletas	 no	 total	 e	 para	
cada	categoria	de	prova.	Oficiais	da	IDF	irão	aconselhar	os	organizadores	individualmente	
em	cada	caso	e	é	difícil,	com	antecedência,	aconselhar	números	absolutos.		

Por	experiência,	o	número	máximo	de	concorrentes	gira	em	torno	de	200.	Não	há	tempo	
suficiente	em	um	dia	de	verão	para	gerenciar	provas	e	qualificação	para	muito	mais	do	
que	esse	número	de	atletas,	a	não	ser	que	preparações	especiais	de	logística	sejam	feitas	
para	mover	os	atletas	em	torno	do	local	do	evento,	e	/	ou	a	qualificação	seja	realizada	em	
massa.	

7.3 Encorajando Inscrição Antecipada 
Os	organizadores	devem	deixar	claro	que	a	inscrição	apenas	ficará	aberta	por	um	tempo	
fixo	e	devem	utilizar	todos	os	meios	disponíveis	para	informar	os	prováveis	concorrentes	
da	janela	de	tempo	de	registro.	De	modo	geral,	haverá	grande	fluxo	de	entradas	quando	
as	 inscrições	 abrem	 pela	 primeira	 vez	 e	 logo	 antes	 de	 fechar,	 para	 eventos	 que	 são	
atraentes	para	os	atletas.		
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A	 inscrição	antecipada	traz	vantagens	aos	organizadores,	em	termos	de	 fluxo	de	caixa	e	
previsão	 de	 número	 de	 atletas.	 Oferecer	 brindes	 do	 evento	 específico	 ou	 outros	
incentivos	gratuitos	para	inscrição	antecipada	pode	incentivar	isso.		

É	 aconselhável	 mostrar	 os	 nomes	 dos	 atletas,	 no	 website	 do	 evento,	 que	 já	 fizeram	
inscrição.	A	 IDF	dará	um	código	para	 incluir	 no	 site	do	evento	que	mostra	uma	 lista	de	
atletas	 em	 tempo	 real.	 O	 website	 da	 IDF	 também	 irá	mostrar	 essa	 lista	 de	 atletas	 em	
tempo	real.	

7.4 Atletas Probatórios 
Os	 atletas	 que	 são	 novos	 no	 esporte	 serão	 identificados	 pela	 IDF.	 Antes	 de	 serem	
autorizados	 a	 participar	 no	 seu	 primeiro	 evento,	 devem	 receber	 uma	 curta	 palestra	 de	
segurança.	 Isto	 é	 a	 fim	 de	 melhorar	 a	 segurança	 do	 atleta	 e	 reduzir	 o	 número	 de	
incidentes	de	prova	que	necessitam	de	intervenção.	

7.5 Atletas Suspensos 
As	 regras	 da	 IDF	 incluem	 uma	 disposição	 para	 suspender	 os	 atletas	 em	 caso	 de	 má	
conduta.	 Isto	 é	 provável	 que	 seja	 um	 acontecimento	 raro.	 Atletas	 suspensos	 não	 serão	
autorizados	a	registar-se	para	qualquer	evento.	(Ver	Regras	de	prova	IDF	e	Documento	de	
Regulamentação)	

7.6 Inscrições Prioritárias (Campeonato Mundial Apenas) 
Para	 garantir	 que	os	melhores	 atletas	 não	percam	a	 oportunidade	de	 se	 inscrever	 para	
uma	prova,	a	IDF	exige	que	os	organizadores	segurem	lugares	abertos	para	estes	atletas	
prioritários	por	15	dias	a	partir	da	data	em	que	são	abertas	as	inscrições;	recomendamos	
o	seguinte:	
Open	Downhill		primeiros	50	atletas	do	ranking	
Street	Luge		primeiros	15	atletas	do	ranking	
Classic	Luge		primeiros	15	atletas	do	ranking	
Downhill	Femininoprimeiras	10	atletas	do	ranking	
Junior			primeiros	5	atletas	do	ranking	
	

Os	 rankings	 mundiais	 de	 atletas	 podem	 ser	 encontrados	 no	 website	 da	 IDF:	
www.internationaldownhillfederation.org		

Esta	 lista	 de	 prioridades	 deve	 ser	 discutida	 com	 a	 IDF	 antes	 da	 abertura	 das	 inscrições	
prioritárias.	A	organiza		ção	irá	fornecer	uma	lista	completa	das	pessoas	envolvidas	para	a	
IDF,	nessa	ordem.	

7.7 Reserva de Inscrições 
É	prudente	os	organizadores	reservarem	10	entradas	para	atletas	do	topo	do	ranking	da	
IDF	que	não	 se	 inscreveram.	 Isto	é	 inteiramente	a	 critério	organizadores,	 no	entanto,	 é	
frequente	que	um	piloto	ferido	se	recuperar	antes	do	esperado	pelo	médico,	e	seria	uma	
pena	ter	que	mandá-lo	embora.		



	

Página	16	/	37	

Deve-se	ressaltar,	porém,	que	o	melhor	é	ser	consistente	em	comunicar	todos	os	atletas	
que	o	registo	com	o	pré-pagamento	é	a	ÚNICA	opção	permitida.	

7.8 Reembolso 
Os	 organizadores	 devem	 decidir	 qual	 será	 a	 política	 de	 reembolso	 antes	 de	 lançar	 o	
evento	e	incluir	os	detalhes	no	website	do	evento.	Os	organizadores	devem	ser	prudentes	
e	permitir	reembolsos	parciais	ou	totais,	onde	os	pilotos	podem	provar	que	estão	feridos	
e	não	podem	comparecer	devido	a	circunstâncias	extremas.	

7.9 Atribuição de Número dos Atletas 
Os	organizadores	do	evento	são	responsáveis	pela	atribuição	dos	números	de	prova	para	
os	atletas.	Eles	são	recomendados	a	utilizar	números	da	IDF	como	números	de	prova.		

Números	 de	 capacete	 devem	 ter	 um	 mínimo	 de	 sete	 vírgula	 cinco	 centímetros	 (7,5	
centímetros	 /	 2,95")	 de	 altura	 cada	 um.	 Os	 números	 devem	 ser	 pretos	 em	 um	 fundo	
branco	 sem	 nenhuma	 publicidade.	 Os	 organizadores	 devem	 ter	 números	 extras	
suficientes	preparados	e	disponíveis	no	local	durante	todo	o	evento.		

Números	de	prova	devem	ser	fornecidos	e	utilizados	em	todos	os	eventos,	mesmo	se	um	
sistema	 de	 transponder	 de	 cronometragem	 for	 usado.	 Isto	 torna	 mais	 fácil	 para	 os	
funcionários	e	espectadores	identificarem	competidores.	

7.10 Termo de responsabilidade 
Como	 parte	 do	 processo	 de	 inscrição,	 os	 atletas	 devem	 ser	 obrigados	 a	 assinar	 um	
documento	 formal,	 absolvendo	 os	 organizadores	 de	 danos	 pessoais	 resultantes	 da	
participação	 no	 evento.	 Os	 organizadores	 devem	 procurar	 aconselhamento	 jurídico	 de	
advogados	em	seu	país	quanto	à	formulação	exata	do	termo.	(Ver	Anexo	F)		

Os	atletas	devem	estar	cientes	da	exigência	do	 termo	de	responsabilidade	no	momento	
do	 pagamento	 da	 inscrição;	 a	melhor	 forma	 de	 fazer	 isso	 é	 indicando	 claramente	 esta	
exigência	no	Formulário	de	Inscrição,	e	ter	uma	cópia	para	download	no	site	do	evento.		

Na	 chegada	ao	evento,	os	atletas	devem	 ter	 com	eles	uma	cópia	assinada	do	 termo	ou	
assinar	no	 local.	Por	 isso,	deve	estar	disponível	no	 local	cópias	extras	desse	documento.	
Termos	 de	 responsabilidade	 assinados	 devem	 ser	 mantidos	 em	 um	 formato	 acessível	
pelos	organizadores.		

Atletas	juniores	devem	ter	a	sua	renúncia	assinada	por	seus	pais	ou	tutor	legal.	

7.11 Seguro Médico 
Os	organizadores	e	a	IDF	devem	encorajar	os	atletas	a	fazer	um	seguro	médico.	O	nível	de	
cobertura	deverá	ser	pelo	menos	suficiente	para	garantir	que	atletas	lesionados	recebam	
tratamento	no	país	ou	países	que	estão	presentes	e	transporte	para	casa	se	necessário.	
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7.12 Elegibilidade para Atleta Júnior 
A	 IDF	procura	 incentivar	a	entrada	de	uma	grande	diversidade	de	pessoas	para	eventos	
sancionados	 pela	 IDF.	 A	 chave	 para	 este	 objetivo	 é	 incentivar	 os	 jovens	 atletas.	 Atletas	
juniores	devem	ter	idade	inferior	a	18	no	dia	1o	de	janeiro.	

7.13 Presentes 
Os	 atletas	 gostam	 de	 ser	 reconhecidos!	 Uma	 sacolinha	 com	 'agrados'	 entregue	 a	 cada	
participante	na	chegada	é	muito	bem-vinda	e	deixa	uma	impressão	positiva	e	duradoura.	
Empresas	locais,	agências	e	fabricantes	e	distribuidores	relevantes,	muitas	vezes,	desejam	
contribuir	 para	 estes	 agrados	 uma	 vez	 que	 os	 promove	 a	 um	 grupo	 de	 clientes	
importante.		

Um	 item	de	vestuário,	 tais	 como	camisetas,	 feitos	especificamente	para	o	evento	é	um	
presente	 comum.	 Esses	 itens	 permanecem	 altamente	 valorizados	 pelos	 atletas,	 são	
usados	 como	 distintivos	 de	 honra	 e	 são	 uma	 boa	 ferramenta	 promocional	 para	
patrocinadores	e	outras	organizações.		

Os	 organizadores	 responsáveis	 pela	 preparação	 de	 tais	 itens	 devem	 assegurar	 que	 os	
números	 adequados	 estejam	 disponíveis	 numa	 gama	 de	 tamanhos.	 Uma	 ajuda	
fundamental	 para	 este	 objetivo	 é	 perguntar	 aos	 atletas	 o	 tamanho	 no	 formulário	 de	
inscrição.	Vale	a	pena	ter	um	conjunto	separado	de	itens	idênticos	em	uma	cor	diferente,	
para	venda.	Os	atletas,	muitas	vezes,	compram	esses	itens.	
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8 Gestão da Prova 
Os	organizadores	precisam	formar	uma	equipe	de	gestão	de	prova,	que	será	descrita	em	
detalhe	mais	adiante	neste	manual.	

8.1 Gestão em Tempo Real 
A	gestão	em	tempo	real	do	evento	é	um	processo	que	requer	o	desenvolvimento	de	boas	
capacidades	de	gestão.	A	capacidade	de	executar	múltiplas	tarefas	e	resolver	problemas	
são	 cruciais,	 mas	 são	 grandemente	 auxiliadas	 por	 alocação	 de	 tarefas	 adequadas	 a	
membros	da	Equipe	Central.		

Importantes	áreas	de	responsabilidade	são	as	seguintes:	

8.1.1 Transporte 
Realizar	 o	 transporte	 de	 atletas	 corretamente	 é	 um	 item	 fundamental	 para	 tornar	 um	
evento	 um	 sucesso.	 Atrasos,	 erros,	 falta	 de	 capacidade,	 motoristas	 que	 não	 ajudam,	
veículos	mal	especificados	e	outras	questões	podem	contribuir	para	tornar	a	experiência	
do	atleta	desagradável,	 levar	a	grandes	problemas	de	gestão	em	tempo	real	e	impedir	o	
fluxo	adequado	de	uma	prova.		

Tempo	não	deve	ser	perdido	no	embarque	e	desembarque	de	atletas.	Veículos	precisam	
estar	exatamente	no	lugar	certo,	exatamente	no	momento	certo	para	um	gerenciamento	
de	eventos	de	sucesso.	

8.1.2 Especificações dos Veículos de Transporte 
Deve	haver	capacidade	suficiente	para	transportar	todos	os	atletas	em	uma	viagem.	Esta	
capacidade	deve	permanecer	no	local	durante	a	duração	do	evento.	Ônibus	ou	vans	são	
os	melhores	 veículos	 para	 usar.	 Eles	 devem	 ser	 capazes	 de	 subir	 a	 inclinação	 da	 colina	
totalmente	carregados	a	uma	velocidade	razoável,	e	devem	ser	confiáveis.	Isto	é	difícil	de	
julgar	 com	 antecedência,	 mas	 pistas	 sobre	 a	 confiabilidade	 podem	 ser	 obtidas	
interrogando	atentamente	potenciais	prestadores	de	serviço.		

Prestadores	de	serviço	precisam	saber	com	antecedência	a	rota	exata	que	será	tomada,	
onde	 eles	 vão	 carregar	 e	 descarregar	 e,	 se	 necessário,	 virar	 e	 voltar.	 Organizadores	
precisam	 cronometrar	 esses	 procedimentos	 antes	 do	 evento,	 para	 que	 eles	 possam	
planejar	suas	programações	de	tempo	com	precisão.		

Certamente	vai	ficar	quente	dentro	dos	veículos.	Abertura	de	janelas	ou	aberturas	no	teto	
são	essenciais.	Mais	de	uma	porta	irá	ajudar	no	embarque	e	desembarque	rápido.		

Idealmente	veículos	de	transporte	devem	usar	uma	rota	separada	da	pista,	mas	às	vezes	
isso	simplesmente	não	é	possível.	

8.1.3 Controle dos Veículos de Transporte 
Um	único	indivíduo	da	Equipe	Central	do	evento	deve	assumir	o	controle	e	administrar	o	
transporte.	Este	indivíduo	fará	a	ligação	com	o	Organizador	e	os	oficiais	de	prova	durante	
o	 evento,	 por	 rádio	 pessoal.	 O	 Organizador	 do	 Transporte	 deve	 estar	 envolvido	 no	
processo	de	seleção,	bem	como	na	gestão	dos	transportes	durante	o	evento.	
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8.1.4 Rádios dos Veículos de Transporte 
O	 condutor	 de	 cada	 veículo	 deve	 estar	 em	 contato	 por	 rádio	 com	 o	 Organizador	 do	
Transporte.	

8.1.5 Supervisores dos Veículos de Transporte 
Deve	 haver	 funcionários	 do	 evento	 nos	 pontos	 onde	 há	 embarque	 e	 desembarque	 nos	
veículos	 para	 garantir	 uma	 gestão	 adequada;	 eles	 devem	 ter	 contato	 por	 rádio	 com	 o	
Organizador	do	Transporte.	

8.1.6 Contingências dos Veículos de Transporte 
Os	 organizadores	 precisam	 ter	 plano	 de	 contingências	 estabelecido	 no	 caso	 de,	 por	
qualquer	razão,	um	veículo	de	transporte	se	tornar	avariado.	Tais	acordos	dependem	das	
condições	locais,	mas	podem	incluir	o	uso	de	carros,	vans	ou	caminhões.	

8.1.7 Problemas de Transporte Conhecidos 
Problemas	encontrados	no	passado	foram:		

•	Capacidade	inadequada		

•	Veículos	não	confiáveis		

•	Motoristas	mal	informados		

•	Questões	de	linguagem	/	comunicação		

•	Planejamento	deficiente		

•	Atraso	ou	não	chegada	/	partida	antecipada		

•	Atletas	viajando	no	teto	de	ônibus		

•	Espectadores	tomando	espaço	necessário	para	os	atletas	

8.2 Abrigo para Atletas 
Os	atletas	devem	 ter	acesso	a	um	abrigo	na	parte	 superior	e	na	parte	 inferior	da	pista.	
Estas	instalações	devem	ser	reservadas	para	os	atletas	exclusivamente.	Essas	áreas	devem	
estar	protegidas	de	crimes,	pois	os	pilotos	terão	de	deixar	o	equipamento	ali.	

8.3 Área de Acampamento 
Atletas	e	suas	famílias	devem	ter	acesso	a	uma	área	de	acampamento	próxima	da	pista.	A	
área	deve	ser	fornecida	com	banheiros	adequados,	água	fresca	e	instalações	de	lavagem.	
Próximo	devem	existir	buffets.	A	área	de	acampamento	deve	ser	bem	drenada	e	sem	risco	
de	inundação	em	condições	climáticas	adversas.	Deve-se	considerar	o	transporte	de/	para	
a	área	de	acampamento.	Segurança	deve	ser	fornecida	para	impedir	roubos.	

8.4 Hotéis 
Os	 organizadores	 devem	 preparar	 listas	 de	 hotéis	 locais	 para	 os	 atletas	 e	 colocar	 seus	
dados	no	site	do	evento.	
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8.5 Transporte Geral 
Organizadores	precisam	pesquisar	e	detalhar	como	os	atletas	podem	utilizar	o	transporte	
público	das	principais	cidades	nas	proximidades,	bem	como	pontos	de	acesso	de	viagens	
internacionais.	 Na	 ausência	 de	 ligações	 de	 transportes	 públicos,	 a	 IDF	 espera	 que	 os	
organizadores	executem	serviços	de	transporte	gratuitos.	

8.6 Segurança 
Em	 áreas	 onde	 a	 roubos	 são	 um	 problema	 conhecido,	 medidas	 adequadas	 devem	 ser	
tomadas	 pelos	 organizadores	 para	 evitar	 furtos.	 Isso	 pode	 ser	 feito	 através	 do	
fornecimento	 de	 guardas	 de	 segurança	 em	 pontos	 vulneráveis,	 tais	 como	 abrigos	 dos	
atletas,	áreas	de	acampamento	e	locais	de	estacionamento,	ligação	com	a	polícia	local,	e	a	
disponibilidade	de	armários	seguros	com	chave	para	os	equipamentos.		

No	entanto,	para	a	manutenção	de	um	site	seguro,	a	comunicação	com	os	atletas	sobre	o	
nível	de	criminalidade	que	podem	enfrentar	é	crucial.	Atletas	de	países	do	1º	mundo	são	
muitas	 vezes	 totalmente	 ignorantes	 quanto	 às	 	 taxas	 de	 criminalidade	 dos	 países	 que	
visitam.	Uma	vez	cientes	dos	níveis	de	ameaça	reais,	os	atletas	podem	fazer	seus	próprios	
arranjos	para	mitigar	o	risco.		

Por	experiência,	é	possível	demonstrar	que	os	atletas	não	entrarão	em	eventos	onde	os	
organizadores	 não	 tenham	 levado	 a	 ameaça	 de	 crime	 suficientemente	 a	 sério	
anteriormente.	

8.7 Informações para Atletas 
Claramente,	 os	 atletas	 precisam	 de	 informações	 precisas	 sobre	 um	 evento	 antes	 da	
chegada.	 No	 evento,	 a	 divulgação	 de	 informações	 no	 evento	 torna-se	 mais	 difícil	 e	 os	
organizadores	precisam	se	assegurar	de	 levar	em	consideração	em	seu	planejamento	de	
eventos	 como	 e,	 crucialmente,	 quais	 as	 informações	 que	 eles	 precisam	 passar	 para	 os	
atletas.	

Deve	haver	um	balcão	de	 informações	aberto	a	partir	de	quando	os	atletas	começam	a	
chegar	 até	 o	 encerramento	do	 evento.	 Esta	 instalação	 será	 inicialmente	muito	 utilizada	
conforme	os	atletas	chegam	e	deve	ser	gradualmente	menos	e	menos	usada	conforme	o	
evento	se	desenvolve.	É	habitual	combinar	o	balcão	de	informações	com	Inscrições	e,	por	
vezes,	Inspeção	Técnica.	Isto	estabelece	aos	atletas	que	este	é	o	ponto	onde	eles	vão	para	
obter	 informações	 e	 fazer	 perguntas.	 A	 disponibilidade	 de	 um	 quadro	 de	 avisos	 neste	
momento	 é	 prudente	 e	 permite	 que	 os	 organizadores	 publiquem	 atualizações	 quando	
necessário.	Este	ponto	 também	pode	ser	promovido	como	um	ponto	de	encontro	e	um	
“achados	e	perdidos”.	

Se	 o	 evento	 tiver	 um	 sistema	 sonoro,	 os	 organizadores	 devem	 usá-lo	 para	 informar	 e	
lembrar	os	atletas.	Um	megafone	ou	buzina	também	podem	ser	eficazes.	

8.8 Cronograma do Evento 
O	cronograma	do	evento	é	um	documento	e	ferramenta	extremamente	importante.	Deve	
ser	 assunto	 de	 discussão	 e	 debate	 entre	 a	 equipe	 de	 organização.	 Um	 tempo	 de	
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planejamento	significativo	deve	ser	investido	no	cronograma.	A	IDF	deve	ser	consultada	e	
ter	a	oportunidade	de	contribuir	para	a	preparação	do	cronograma.		

O	cronograma	do	evento	deve	ser	fornecido	em	cópia	 impressa	para	cada	competidor	e	
publicado	 extensamente	 em	 torno	 do	 local	 do	 evento.	 Os	 organizadores	 devem,	 em	
seguida,	 fazer	 todo	 o	 possível	 para	 aderir	 a	 ele.	 Não	 fazer	 isso	 leva	 a	 uma	 falta	 de	
confiança	 na	 programação	 e	 à	 chegada	 sistematicamente	 atrasada	 dos	 atletas	 que	
descobriram	 por	 experiência	 que	 os	 organizadores	 têm	 dificuldade	 para	 controlar	 o	
horário	 estabelecido,	 e	 historicamente	 não	 tiveram	 a	 habilidade	 de	 recuperar	 o	 tempo	
através	boas	práticas	de	gestão	de	eventos.		

Haverá	 sempre	 problemas	 que	 causam	a	 necessidade	 de	 reprogramar	 componentes	 do	
evento,	no	entanto,	os	organizadores	devem	procurar	minimizar	estes	problemas	e	fazer	
tudo	ao	seu	alcance	para	cumprir	o	cronograma.	

8.9 Entretenimento /Festas 
A	 maioria	 dos	 organizadores	 quer	 fornecer	 a	 melhor	 experiência	 para	 os	 atletas	 e	
entretenimento	 normalmente	 está	 presente	 no	 seu	 planejamento.	 Isso	 também	 dá	
oportunidades	para	os	organizadores	e	oficiais	se	misturarem	com	os	atletas	e	torcedores	
em	uma	atmosfera	descontraída.	A	IDF	incentiva	festas	bem	geridas	e	entretenimento.	

É	prudente	considerar	entreter	atletas	o	mais	perto	possível	do	local	do	evento	e	área	de	
acampamento,	reduzindo	a	necessidade	de	transporte,	ao	mesmo	tempo	respeitando	que	
nem	todos	os	acampados	vão	querer	ficar	acordados	a	noite	toda!	

Os	organizadores	também	devem	respeitar	as	 leis	 locais	quanto	ao	consumo	de	álcool	e	
as	necessidades	dos	vizinhos.	Festas	que	ocorrem	na	véspera	do	dia	da	prova	tendem	a	
ser	 menos	 frequentadas	 do	 que	 aquelas	 agendadas	 após	 concluídas	 as	 provas.	 No	
entanto,	entretenimento	que	 tem	um	sabor	 local	e	 respeita	as	 culturas	e	cozinha	 locais	
pode	preencher	as	lacunas	e	é	geralmente	bem	apoiado	e	lembrado	com	carinho.	

Na	véspera	do	dia	da	prova,	uma	cerimônia	dos	melhores	qualificados	pode	ser	realizada,	
com	prêmios.	Esta	é	uma	oportunidade	para	promover	a	mensagem	dos	patrocinadores	e	
envolver	os	anunciantes	e	demais	partes	interessadas.	

8.10 Equipe Médica 
Durante	as	descidas	livres,	treino,	qualificação	e	prova,	uma	equipe	médica	equipada	para	
lidar	 com	 as	 lesões	 e	 tratamento	 de	 vítimas	 deve	 estar	 no	 local.	 Esta	 equipe	 deve	 ser	
devidamente	qualificada	para	seguir	as	normas	legais	mínimas	na	área	do	evento.	

Agências	 de	 segurança	 e	 saúde	 locais	 devem	 ser	 consultadas	 sobre	 as	 instalações	 de	
primeiros	socorros	e	concordar	com	o	nível	de	cobertura	proposto.	Uma	ambulância	ou	
veículo	de	emergência	designado	deve	estar	no	local	para	mover	e	tratar	as	vítimas.	

Se	a	equipe	médica	ou	a	ambulância	/	veículo	de	emergência	designado	tiver	de	deixar	o	
local,	por	qualquer	motivo,	a	pista	não	deve	ser	utilizada	de	forma	alguma.	
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A	 equipe	médica	deve	estar	 envolvida	no	planejamento	do	evento.	 É	 importante	que	a	
equipe	médica	entenda	a	necessidade	de	manter	a	pista	operante	sempre	que	possível.	
Vítimas	devem	ser	removidas	da	pista	logo	que	seja	razoavelmente	possível,	levando	em	
conta,	como	primeira	prioridade,	as	necessidades	médicas	da	vítima.	

Porque	atrasos	significativos	podem	ocorrer	se	a	equipe	médica	não	estiver	presente,	os	
organizadores	 devem	 fazer	 arranjos	 separados	 para	 remover	 vítimas	 que	 precisam	 de	
tratamento	 hospitalar.	 Uma	 ambulância	 /	 veículo	 de	 emergência	 designado	 secundário	
pode	economizar	tempo	e	manter	o	evento	em	execução.	

8.11 Palco 
Vale	 a	 pena	 considerar	 a	 instalação	 de	 um	 palco	 para	 ser	 usado	 como	 um	 ponto	 de	
comentário	e	pódio	para	entrega	de	prêmios,	ou	como	um	 foco	para	o	entretenimento	
para	os	espectadores	e	atletas.	

8.12 Sistema Sonoro e Apresentador / Comentarista 
A	disponibilização	de	um	sistema	sonoro	com	um	locutor	experiente	deve	ser	considerada	
durante	 o	 planejamento	 do	 evento	 e	 é	 necessária	 para	 os	 eventos	 do	 Campeonato	
Mundial.	Juntos,	eles	ajudam	a	gestão	de	eventos	e	tornam	a	experiência	de	espectador	
muito	mais	 agradável	 e	 interessante.	 Boa	 gestão	 da	 informação	 também	é	 algo	 que	 os	
anunciantes	e	patrocinadores	consideram	importante	ao	decidir	se	devem	investir	em	um	
evento.	

8.13 Vendas 
É	 boa	 prática	 permitir	 barracas	 de	 alimentação	 que	 cumpram	 as	 normas	 de	 segurança	
locais	em	eventos.	

8.14 Banheiros 
Banheiros	suficientes	devem	ser	fornecidos	para	o	público	esperado	e	para	os	atletas.	Em	
particular	os	atletas	precisam	de	instalações	no	topo	e	na	parte	inferior	da	pista.	

8.15 Alimentação e Água para Atletas 
Os	 atletas	 devem	 ter	 acesso	 a	 água	 potável	 fornecida	 na	 parte	 superior	 e	 inferior	 do	
percurso.	 Adicionalmente,	 os	 organizadores	 devem	 fornecer	 uma	 refeição	 do	 meio-dia	
para	 os	 atletas	 inscritos.	 Esta	 deve	 ser,	 pelo	menos,	 um	 sanduíche	 e	 uma	 bebida,	mas		
geralmente	é	mais	 substancial.	Os	organizadores	não	podem	cobrar	uma	 taxa	 separada	
para	 a	 refeição,	 mas	 pode	 incluí-la	 na	 taxa	 de	 inscrição.	 Necessidades	 alimentares	
especiais	devem	ser	levadas	em	consideração.	

8.16 Requisitos para Cronometragem 
Provas	 do	 Campeonato	 Mundial	 devem	 usar	 cronometragem	 eletrônica.	 Qualquer	
sistema	utilizado	para	eventos	do	Campeonato	Mundial	deve	ter	uma	precisão	de	1/1000	
(0,001)	 de	 segundo.	 Como	 parte	 da	 taxa	 de	 sanção	 do	 Campeonato	Mundial,	 a	 IDF	 vai	
fornecer	sistemas	de	cronometragem	com	transponder	e	treinamento	adequado.		
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Nas	 WQS	 pode-se	 usar	 cronometragem	 ou	 corridas-para-	 qualificação.	 Mais	 detalhes	
sobre	 os	 formatos	 permitidos	 podem	 ser	 encontrados	 no	 site	 da	 IDF.	 Uma	 gama	 de	
formatos	de	prova	será	proposta	pela	IDF.		

Ao	usar	provas	cronometradas	como	o	sistema	de	qualificação,	pelo	menos	uma	tentativa	
de	qualificação	deve	ser	fornecida	para	cada	concorrente.	Se	duas	provas	cronometradas	
são	usadas	para	 cada	 concorrente,	 a	 prova	mais	 rápida	de	 cada	 competidor	 será	usada	
para	definir	os	competidores	finalistas.	No	caso	de	o	sistema	de	cronometragem	tornar-se	
inutilizável,	 corrida-para-qualificação	 (race-to-qualify)	 deve	 ser	 usada	 se	 possível,	 e	 se	
impraticáveis	devem	ser	utilizados	sistemas	mistos	ou	automáticos.	
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9 Programação do Evento 
Como	 já	 foi	 mencionado	 anteriormente,	 a	 programação	 de	 um	 evento	 é	 uma	 peça	
importante	 do	 trabalho	 que	 deve	 ser	 realizada	 no	 início	 da	 fase	 de	 planejamento	 do	
evento.	Os	organizadores	devem,	 com	cuidado	e	de	 forma	 realista,	 considerar	o	 tempo	
que	 os	 diferentes	 componentes	 do	 evento	 necessitam	 e	 permitir	 que	 haja	 tempo	
suficiente	no	programa	para	cada	processo.	Pode	parecer	banal,	mas	o	trabalho	envolvido	
em	um	evento	com	200	atletas	é	mais	que	o	dobro	de	um	evento	com	100	atletas.		

São	 as	 pessoas	 que	 ocupam	 o	 tempo	 e,	 principalmente,	 levar	 as	 pessoas	 para	 o	 lugar	
certo	no	momento	certo;	esta	é	uma	das	chaves	para	fazer	um	evento	funcionar.	Um	dos	
fatores	determinantes	se	um	evento	é	um	sucesso	do	ponto	de	vista	de	um	atleta	pagante	
é	 a	 administração	 eficiente	 do	 movimento	 de	 pessoas.	 Se	 os	 organizadores	 não	
perceberem	isso,	eles	podem	esperar	ter	muito	trabalho	com	os	atletas,	e	isso	afetará	o	
futuro	do	evento.	

9.1 Formatos 
Há	 um	 número	 de	 formatos	 possíveis	 para	 um	 evento	 IDF.	 Os	 organizadores	 terão	 de	
fazer	 planos	 cronometrados	 para	 o	 formato	 de	 qualificação	 escolhido,	 bem	 como	 	 de	
corridas.	Os	 atletas	 precisam	de	 tempo	para	praticar	 antes	das	 sessões	de	qualificação,	
para	aprender	o	percurso	e	ajustar	seus	equipamentos.		

Mais	detalhes	sobre	os	 formatos	permitidos	podem	ser	encontrados	no	website	da	 IDF.	
Uma	gama	de	formatos	de	prova	será	proposta	pela	IDF.		

Imediatamente	 antes	 da	 prova	 e	 qualificação	 os	 atletas	 precisam	 de	 uma	 rodada	 de	
aquecimento.	

	

9.2 Corrida 
Corridas	são	baseadas	em	baterias	simples	de	eliminação	e	finais.	Uma	vez	que	o	número	
de	atletas	que	podem	correr	ao	mesmo	tempo	tenha	sido	acordado	com	a	IDF,	que	é	em	
função	da	 largura	da	pista	 e	 da	 severidade	das	 curvas	 iniciais,	 é	 razoavelmente	 simples	
calcular	o	tempo	necessário	para	cada	corrida.	Normalmente	os	organizadores	reservam	
um	dia	inteiro	para	corridas,	usando	o	tempo	não	utilizado	para	treino.		

É	 essencial	 criar	 tempo	 para	 contingências,	 tais	 como	 acidentes	 e	 condições	 climáticas	
adversas.	
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10  Equipe do Evento 
Um	 Plano	 de	 Recrutamento	 de	 Funcionários	 para	 um	 evento	 deve	 estar	 preparado	 e	
conter	detalhes	de	como	o	quadro	de	funcionários	será	composto.	A	Equipe	Central	deve	
ser	nomeada	e	um	parágrafo	detalhando	sua	experiência	deve	ser	incluído	no	Plano	(Ver	
Anexo	B).		

As	responsabilidades	da	Equipe	Central	precisam	ser	detalhadas	no	plano.		

Como	 discutido	 anteriormente,	 a	 Equipe	 Central	 deve	 ter	 áreas	 de	 responsabilidade	
claramente	 definidas,	 mas	 deve	 funcionar	 como	 um	 time	 para	 ajudarem-se	 uns	 aos	
outros.	Algumas	Equipes	Centrais	 têm	 formalmente	definido	o	 "segundo	em	comando".	
Abaixo	 da	 Equipe	 Central	 deverá	 haver	 trabalhadores	 ou	 voluntários	 com	 níveis	 mais	
baixos	 de	 responsabilidade,	mas	 com	 papéis	 bem	 definido	 e	 compreendidos,	 linhas	 de	
gestão	e	prestação	de	contas.		

As	principais	áreas	que	precisam	de	funcionários	são	as	seguintes:	

10.1  Organizador do Evento 
Essa	pessoa	é	o	chefe	da	Equipe	Central	e	líder	do	evento.	Essa	pessoa	vai	ter	organizado	
todos	os	aspectos	do	desenvolvimento	do	evento	e	carrega	a	responsabilidade	geral	pela	
gestão	 e	 segurança	 do	 evento.	 Eles	 vão	 trabalhar	 em	 estreita	 colaboração	 com	 o	
Supervisor	Chefe,	que	estará	em	contato	com	o	Organizador	do	Evento	antes	do	evento	e	
chegará	 no	 local	 antes	 do	 evento	 para	 aconselhar	 sobre	 os	 preparativos	 finais	 e	
configuração.	

10.2  Inscrição de Atletas 
Os	atletas	serão	registrados	com	antecedência,	mas	o	processo	de	dar	entrada	no	evento	
é	muito	importante.	Consequentemente,	a	responsabilidade	por	esta	função-chave	deve	
ser	 dada	 a	 uma	 equipe	 de	 duas	 ou	mais	 pessoas	 no	 início.	 As	mesmas	 pessoas	 devem	
continuar	 a	 desempenhar	 este	 papel	 durante	 o	 evento.	 Eles	 devem	 ser	 bons	
administradores	com	um	olho	para	detalhes	e	conhecimentos	de	TI.	

Durante	 o	 evento,	 o	 registro	 fica	 muito	 ocupado	 nas	 fases	 iniciais,	 quando	 mais	 dois	
assistentes	serão	necessários	para	lidar	com	os	atletas	conforme	eles	chegam.	É	bastante	
prudente	abrir	o	registro	no	dia	anterior	ao	evento	até	tarde,	para	minimizar	a	espera	no	
primeiro	dia	de	evento.		

Conforme	o	evento	progride	essa	função	diminui,	mas	um	funcionário	deve	ser	mantido	
na	mesa,	que,	como	discutido	anteriormente,	deve	tornar-se	o	ponto	focal	para	consultas	
e	atualizações	dos	horários,	“achados	e	perdidos”,	etc.	

10.3  Supervisor Chefe 
Este	 é	 o	 oficial	 que	 será	 responsável	 pelo	 funcionamento	 real	 da	 qualificação	 e	 provas.	
Esta	 função	 pode	 ser	 comparada	 a	 um	 mestre	 de	 cerimônias.	 Essa	 pessoa	 pode	 ser	
designada	pela	IDF,	mas	também	pode	ser	um	membro	da	equipe	organizadora.		
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O	Supervisor	Chefe	também	irá	assumir	o	papel	de	Assessor	Chefe	da	IDF,	certificando-se	
de	que	o	evento	está	em	conformidade	com	as	regras	da	IDF	e	segue	este	manual.		

Esta	 pessoa	 será	 responsável	 por	 fazer	 julgamentos	 finais	 e	 penalidades	 adequadas	 a	
respeito	de	pontuação,	incidentes	de	prova	e	protestos.	O	Supervisor	Chefe	deve	ser	um	
indivíduo	calmo	e	razoável	que	conhece	o	Livro	de	Regras	IDF	de	trás	para	a	frente	e	pode	
tomar	 decisões	 justas,	 levando	 em	 consideração	 a	 opinião	 dos	 outros	 oficiais	 de	 prova	
que	 tenham	testemunhado	qualquer	 incidente.	Eles	devem	estar	 localizados	na	área	de	
chegada,	em	estreito	contato	com	o	Organizador	do	Evento,	para	que	eles	possam	 lidar	
com	os	atletas	direta	e	imediatamente	após	cada	bateria.	

10.4  Coordenadores da Linha de Largada 
Essas	pessoas	irão	auxiliar	o	Juiz	de	Largada,	colocando	todos	os	competidores	alinhados	
para	suas	provas	de	classificação.	No	dia	da	prova	eles	vão	organizar	os	atletas	em	cada	
rodada	 de	 suas	 baterias.	 Recomenda-se	 a	 empregar	 2	 pessoas	 nesta	 função	 que	 falem	
Inglês	e	a	língua	local.	

10.5  Juiz de Largada 
O	 Juiz	 de	 Largada	 irá	 liberar	 o	 percurso	 com	 os	 Fiscais	 de	 Pista,	 e	 trabalhar	 com	 o	
cronometro	para	iniciar	cada	prova	de	qualificação	e	corrida	dos	competidores.	

10.6  Cronometragem e Pontuação 
Esta	equipe	é	geralmente	conduzida	pelo	Supervisor	Chefe,	que	também	será	responsável	
pelo	funcionamento	do	sistema	de	cronometragem,	registrando	e	classificando	todos	os	
tempos,	criando	as	chaves	de	prova,	pontuando	as	baterias	e	organizando	os	resultados	
finais.	 O	 Supervisor	 Chefe	 deve	 trabalhar	 com	 dois	 assistentes,	 que	 irão	 ajudar	 com	 a	
cronometragem	e	a	inserção	de	dados	de	qualificação	e	de	prova.	Os	assistentes	precisam	
falar	inglês.	

10.7  Coordenador da Área de Chegada 
Essa	pessoa	vai	ajudar	a	Equipe	da	Linha	de	Chegada	com	a	identificação	de	competidores	
cujas	 identidades	possam	ter	 sido	perdidas	no	 final.	Eles	vão	organizar	os	competidores	
em	tempo	hábil	para	que	o	transporte	 ladeira	acima	possa	acontecer	quando	solicitado.	
No	dia	da	prova	eles	vão	organizar	os	atletas	que	avançarem	para	manter	o	transporte	em	
tempo	hábil.	Eles	vão	trabalhar	com	o	Juiz	de	Largada	para	informar	os	motoristas	quando	
é	hora	de	subir	a	ladeira.	

10.8  Organizador de Transportes 
Esta	 pessoa	 é	 um	membro	 da	 Equipe	 Central	 e	 responsável	 pela	 organização	 geral	 do	
transporte.	Essa	pessoa	vai	gerir	e	assegurar	a	ligação	com	os	Supervisores	de	Transporte.	

10.9  Supervisor de Transportes 
Um	 membro	 de	 fora	 da	 equipe	 deve	 ser	 colocado	 em	 cada	 ponto	 de	 embarque	 e	
desembarque	 dos	 ônibus	 para	 coordenar	 com	 o	Organizador	 de	 Transportes	 e	 garantir	
que	 os	 atletas	 embarquem	 e	 desembarquem	 de	 forma	 rápida	 e	 segura.	 Eles	 devem	
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garantir	 que	os	 atletas	 certos	 entrem	no	ônibus	 certo	 e	que	passageiros	não	essenciais	
não	ocupem	lugares,	quando	os	atletas	necessitarem	deles.	

10.10  Assistentes de Pista 
Esta	função	é	principalmente	sobre	garantir	a	segurança	da	pista.		

Assistentes	de	Pista	 (APs)	devem	ser	colocados	na	entrada	de	cada	curva	na	pista.	Suas	
localizações	físicas	devem	permitir-lhes	uma	visão	clara	da	ladeira,	para	ver	os	atletas	que	
se	aproximam,	e	uma	excelente	visão	de	toda	a	curva	pela	qual	são	responsáveis.	

•	 Idealmente,	cada	AP	deve	ser	capaz	de	ver	os	APs	vizinhos.	Em	percursos	com	 longos	
trechos	retos,	no	entanto,	isso	nem	sempre	é	possível.	

	•	APs	precisam	ser	pessoas	sérias	que	tenham	lido	as	Regras	de	Provas	IDF	e	documento	
de	Regulamento,	seja	fisicamente	apto,	com	boa	visão	e	capaz	de	fazer	 julgamentos	em	
casos	de	incidentes	de	prova.	

	•	 APs	 terão	 de	 estar	 no	 lugar	 durante	 todo	 o	 tempo	 que	 a	 pista	 estiver	 em	 uso	 por	
atletas,	incluindo	sessões	de	treinos.	

	•	APs	devem	ter	um	rádio	e	estar	em	contato	com	o	organizador	da	prova.	Todos	eles	
devem	usar	um	colete	ou	camiseta	de	alta	visibilidade.	

	•	 Para	 cada	 AP	 deve	 ser	 fornecido	 um	 apito	 e	 três	 bandeiras	 de	 mão,	 com	 as	 cores	
vermelho,	verde	e	amarelo.	

	•	Quando	a	pista	está	segura	o	CM	deve	claramente	levantar	a	bandeira	verde,	se	houver	
um	incidente	na	área	de	fiscalização	do	AP	que	exige	cuidado	dos	atletas,	uma	bandeira	
amarela	deve	estar	claramente	visível.	No	caso	de	um	 incidente	que	exige	a	parada	dos	
atletas,	uma	bandeira	vermelha	deve	ser	claramente	apresentada.	

•	 Os	 APs	 são	 os	 olhos	 e	 ouvidos	 do	 Supervisor	 Chefe	 na	 pista.	 O	 Supervisor	 Chefe	
informará	todos	os	APs	de	antes	de	iniciar	o	trabalho.	

	•	Antes	de	cada	prova	na	pista	o	Supervisor	Chefe	irá	realizar	uma	verificação	por	rádio	
se	todos	APs	estão	em	seus	lugares	e	se	a	pista	está	segura.	APs	devem	relatar	incidentes	
conforme	surgirem.	

	•	 APS	 também	 têm	 uma	 responsabilidade	 com	 a	 segurança	 da	 multidão.	 Eles	 devem	
manter	as	pessoas	fora	da	pista	 (um	apito	é	uma	grande	ferramenta	para	 isso),	garantir	
que	 todos	 os	 equipamentos	 de	 segurança,	 incluindo	 feno,	 estejam	 corretamente	
colocados	 e	 não	 mal	 utilizados.	 Eles	 devem	 limpar	 a	 pista	 de	 detritos	 depois	 de	 um	
acidente	e	confirmar	quando	ela	estiver	livre.	

Alguns	 organizadores	 optam	 por	 colocar	 dois	 APs	 nas	 curvas	 movimentadas,	 onde	
incidentes	e	grande	número	de	espectadores	podem	ser	esperados.	
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10.11  Equipe de Evento 
Um	grupo	de	indivíduos	será	necessário	para	montar	o	evento,	distribuir	equipamento	e	
materiais.	Eles	serão	necessários	em	menor	número	durante	o	evento	para	ajudar	a	aliviar	
os	 pontos	 de	 pressão	 e	 mover	 equipamentos	 e	 recursos	 e,	 em	 seguida,	 em	 números	
maiores	no	final	para	encerrar	a	evento.		

Os	organizadores	precisam	refletir	e	dedicar	tempo	para	efetivamente	equipar	este	time.	
Muitas	vezes	é	possível	combinar	esta	função	com	a	dos	Assistentes	de	Pista	e	Equipe	de	
Inscrição,	pois	eles	podem	estar	ocupados	em	momentos	diferentes.	

10.12  Fotógrafo 
É	 prudente	 nomear	 ou	 contratar	 um	 fotógrafo	 do	 evento,	 que	 irá	 fornecer	 todas	 as	
fotografias	para	o	Organizador	do	Evento	e	Supervisor	Chefe	para	inclusão	em	boletins	de	
imprensa	e	publicação	no	site	da	IDF.	

10.13  Voluntários 
Os	 organizadores	 costumam	 usar	 voluntários	 para	 ajudar	 funcionários	 do	 evento.	 Os	
voluntários	podem	ser	um	recurso	muito	útil	e	tem	havido	bons	exemplos	de	atletas	que	
trabalham	no	evento	em	várias	áreas	em	troca	de	taxas	de	entrada	gratuita	ou	reduzida.		

Os	 voluntários	 tendem	 a	 precisar	 de	mais	 ajuda	 da	 administração	 do	 que	 funcionários	
remunerados	e	os	organizadores	devem	levar	em	conta	esse	fato	em	seu	planejamento.	
Eles	 também	 podem	 deixar	 de	 participar	 ou	 faltar,	 por	 isso	 é	 sensato	 ter	 33%	 mais	
voluntários	para	uma	determinada	função	do	que	funcionários	remunerados.	

10.14  Inspetor Técnico 
A	 inspeção	 técnica	dos	equipamentos	dos	atletas	antes	do	acesso	a	pista	é	exigida	pela	
regulamentação	da	IDF.		

O	 Supervisor	 Chefe	 é	 responsável	 pela	 Inspeção	 Técnica.	 Isso	 envolve	 a	 inspeção	 visual	
dos	 luges,	 roupas	 de	 couro,	 capacetes	 e	 luvas.	 O	 peso	 do	 luge	 é	 aferido.	 Depois	 de	
concluir	 a	 inspeção,	 o	 inspetor	 vai	 afixar	 um	autocolante	 "Inspeção	 Técnica"	 no	 luge.	A	
inspeção	técnica	de	skates	não	é	necessária.			

A	 inspeção	técnica	 leva	aproximadamente	3	minutos	por	atleta:	assim,	para	 inspecionar	
um	 grupo	 de	 200	 atletas	 leva	 pelo	 menos	 10	 horas!	 Marcar	 o	 tempo	 deste	 e	 outros	
processos	é	detalhado	neste	manual.	No	entanto,	assistentes	podem	reduzir	o	tempo	de	
realização	 de	 inspeção	 técnica.	 Vale	 a	 pena	 considerar	 fornecer	 um	 ou	 dois	 ajudantes	
locais	 que	 falam	 Inglês,	 que	 podem	 ser	 treinados	 para	 ajudar	 o	 Supervisor	 Chefe.	
Números	de	prova	que	estiverem	faltando	serão	dados	aos	atletas	neste	momento.	

10.15  Uso de álcool/drogas 
Funcionários	do	evento,	auxiliares	e	competidores	não	têm	permissão	para	usar	álcool	ou	
drogas	enquanto	estiverem	trabalhando	ou	competindo	no	evento.	Existe	tolerância	zero.	
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11  Operação de Provas 

11.1  Lista de Largada 
Na	noite	anterior	à	primeira	prova	de	qualificação	o	organizador	deve	preparar	uma	lista	
composta	 por	 todos	 os	 atletas	 divididos	 em	 suas	 respectivas	 categorias.	 Pequenas	
alterações/adições	podem	ser	feitas	a	esta	lista	até	três	horas	antes	do	início	das	provas	
de	qualificação.		

Uma	 hora	 antes	 do	 início	 da	 qualificação,	 o	 organizador	 terá	 de	 preparar	 3	 cópias	
impressas	da	 "Lista	de	 Largada".	A	 "Lista	de	 Largada"	é	a	ordem	em	que	os	atletas	 vão	
conduzir	 a	 sua	 prova	 de	 qualificação.	 As	 cópias	 da	 "Lista	 de	 Largada"	 são	 para	 o	
organizador,	para	exibição	no	local	do	evento	e	para	o	locutor	ao	vivo.		

Da	mesma	forma,	antes	da	prova,	a	ordem	da	prova	e	as	chaves	serão	publicadas.	

11.2  Requisitos de Computador 
Os	oficiais	de	prova	(que	geralmente	ficam	no	final)	vão	precisar	de	um	computador	 lap	
top	e	uma	impressora.	Um	monitor	de	tela	plana	adicional	e	um	cabo	de	conexão	VGA	/	
HDMI	 de	 no	mínimo	 3m	 (9')	 serão	 necessários	 para	 permitir	 que	 os	 atletas	 vejam	 seus	
tempos	de	qualificação.	Esta	tela	deve	ser	colocada	numa	posição	conveniente,	perto	da	
linha	de	 chegada,	mas	 suficientemente	 longe	da	 linha	de	 chegada	para	permitir	 que	os	
funcionários	trabalhem	sem	interrupções.	

11.3  Intervalos de Descanso 
O	 pessoal	 que	 trabalha	 no	 percurso	 deve	 precisar	 de	 uma	 pausa	 de	 pelo	 menos	 30	
minutos	durante	o	meio	do	dia.	 Recomenda-se	um	 rodízio	dos	 ajudantes	para	que	eles	
tenham	a	chance	de	se	envolver	em	vários	aspectos	da	gestão	de	prova.	Os	organizadores	
devem	tentar	minimizar	o	tempo	necessário	para	pausas	para	o	almoço.	

11.4  Requisitos de Comunicação 
Os	organizadores	precisam	nomear	um	único	membro	da	Equipe	Central	como	Oficial	de	
Comunicações.	Uma	boa	comunicação	é	absolutamente	essencial	para	o	 sucesso	de	um	
evento.	 Geralmente	 são	 empregados	 rádios	 como	 o	 principal	método	 de	 comunicação.	
Um	investimento	significativo	para	compra	ou	locação	de	um	sistema	de	rádio	confiável	e	
robusto	pode	ser	necessário.	

Os	organizadores	devem	garantir	que	qualquer	sistema	utilizado	seja	 legal	no	seu	país	e	
tenha	capacidade	e	alcance	adequados.	Uma	série	de	testes	completos	deve	ser	realizada,	
antes	de	um	evento,	para	garantir	que	o	sistema	pode	aguentar.	Rádios	e	baterias	extras	
suficientes	devem	ser	mantidos	em	reserva	para	uma	demanda	não	planejada.	

A	 comunicação	 por	 rádio	 é,	 muitas	 vezes,	 uma	 fraqueza	 significativa.	 Aconselhamento	
especializado	 deve	 ser	 obtido	 para	 assegurar	 que	 o	 sistema	 escolhido	 é	 apto	 para	 o	
propósito.	
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Um	plano	de	carregamento	tem	de	ser	preparado	de	modo	que	trocas	de	bateria	sejam	
feitas	 de	 rotina	 e	 as	 pilhas	 sobressalentes	 estejam	 disponíveis.	 As	 baterias	 devem	 ser	
trocadas	após	4	horas	de	uso.	Rádios	se	perdem	com	frequência;	os	organizadores	devem	
designar	rádios	para	cada	usuário	deixando	claro	que	os	usuários	serão	responsáveis	por	
qualquer	perda.	

Diferentes	 canais	 serão	 necessários	 para	 diferentes	 funções:	 canais	 separados	 serão	
necessários	 para	 a	 Equipe	 de	 Gestão	 de	 Competição,	 Equipe	 de	 Transporte,	 e	 de	
Assistentes	de	Pista.	Todas	as	outras	funções	podem	compartilhar	um	canal.	

A	 linha	de	Largada	e	Chegada	exigirão	2	 rádios	 separados	para	cada,	de	modo	que	eles	
possam	monitorar	o	canal	dos	Assistentes	de	Pista,	enquanto	trabalham	em	seu	próprio	
canal.	

Um	plano	de	contingência	deve	ser	organizado	no	caso	de	os	rádios	falharem.	Telefones	
celulares	 podem	 ser	 aceitáveis	 se	 a	 intensidade	 do	 sinal	 for	 adequada.	 Mais	 uma	 vez,	
apenas	um	teste	confiável	pode	avaliar	isto.	

Todos	 os	 que	 trabalham	 no	 evento	 devem	 ter	 uma	 lista	 de	 contatos	 completa	 com	
números	de	telefone	celular.	

No	mínimo,	a	seguinte	distribuição	de	rádios	deve	ser	usada:		

•	Organizador	do	Evento		

•	Membros	da	Equipe	Central	

•	Todos	os	Assistentes	de	Pista		

•	Inscrição/Informação		

•	Todos	os	oficiais	de	prova		

•	Supervisor	Chefe	(2	rádios)		

•	Juiz	de	Largada	(2	rádios)		

•	Assistente	do	Juiz	de	Largada		

•	Supervisor	da	Linha	de	Chegada		

•	Supervisor	de	Transporte		

•	Motoristas	do	transporte		

•	Equipe	de	Primeiros	Socorros		

•	Equipe	de	Evento	
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11.5  Espectadores 
Há	 diversos	 livros	 que	 abordam	 extensa	 e	 detalhadamente	 a	 organização	 e	 gestão	 de	
eventos	 desportivos	 que	 atraem	 espectadores.	 Se	 os	 organizadores	 do	 evento	 podem	
razoavelmente	 esperar	 que	 haja	 espectadores	 em	 seu	 evento,	 eles	 PRECISAM	 levar	 em	
conta	 a	 sua	 segurança	 como	 a	 sua	 preocupação	 primária.	 As	 consequências	 de	
organizadores	não	promoverem	segurança	devidamente	são	sérias	de	fato,	e	podem	levar	
a	longas	penas	de	prisão	se	ocorrer	uma	morte	que	poderia	ter	sido	evitada.	

Primeiro	 de	 tudo,	 os	 organizadores	 do	 evento	 devem	 tomar	 conhecimento	 do	 quadro	
jurídico	local	para	eventos	públicos.	Em	alguns	países,	uma	licença	da	administração	local	
deve	 ser	 obtida	 antes	 que	 um	 evento	 possa	 ser	 executado.	 A	 IDF	 vai	 obrigar	 todos	 os	
organizadores	 por	 contrato	 vinculativo	 a	 cumprir	 os	 requisitos	 de	 saúde	 e	 segurança	
locais	e	nacionais,	e	vai	exigir	que	os	organizadores	provem	que	eles	o	fizeram.	

Procedimentos	 sólidos	 devem	 estar	 preparados	 em	 caso	 de	 incêndio.	Os	 organizadores	
devem	 estar	 de	 acordo	 com	 os	 procedimentos	 de	 incêndio	 locais	 e	 informar	 todos	 os	
funcionários	sobre	como	agir	se	virem	um	incêndio.	

Este	guia	não	pode	ser	tomado	como	o	único	documento	que	os	organizadores	devem	ler	
e	cumprir.	Nesta	seção,	a	IDF	dá	algumas	indicações	quanto	às	áreas	que	os	organizadores	
terão	de	considerar.	Não	é	uma	lista	exclusiva.	

11.5.1  Rotas de acesso e saída 
Planos	 devem	 ser	 feitos	 para	 gerenciar	 o	 fluxo	 de	 público,	 mantendo-os	 fora	 da	 pista	
quando	eles	se	movem	pelo	local.		

11.5.2  Assentos para Espectadores 
É	 importante	 a	 disponibilidade	 de	 assentos	 para	 o	 público	 em	 pontos	 de	 visualização	
chave.	A	disponibilização	de	assentos	ajuda	a	reduzir	o	movimento	espectador,	e	reduz	a	
tendência	de	os	espectadores	a	sentar-se	em	proteções	de	feno.	

11.5.3 Entretenimento para Espectadores 
Nos	eventos	de	Downhill	há	momentos	ao	longo	do	dia	quando	nada	está	acontecendo	na	
pista.	 É	 uma	 boa	 ideia	 considerar	 como	 entreter	 o	 público	 durante	 esses	 ‘períodos	
inativos”.	Um	bom	sistema	de	som,	aliado	a	grandes	telas	em	pontos-chave	fornecem	aos	
organizadores	 a	 oportunidade	 de	 entreter	 a	 multidão,	 vender	 publicidade	 e	 promover	
mensagens	dos	patrocinadores.	Sorteios,	jogos	e	distribuição	de	brindes	também	têm	se	
provado	 muito	 eficaz	 e	 popular	 em	 manter	 os	 espectadores	 entretidos	 durante	 os	
períodos	inativos.	

11.5.4 Banheiros e Alimentação 
Banheiros	 suficientes	 e	 acesso	 a	 alimentação	 e	 bebidas	 devem	 ser	 fornecidos	 para	 o	
número	previsto	de	espectadores.	
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11.5.5 Área de barracas de vendas 
Os	 organizadores	 devem	 considerar	 a	 possibilidade	 de	 permitir	 o	 comércio	 em	 seu	
evento.	Estas	oportunidades	de	varejo	podem	aumentar	a	renda	para	os	organizadores	e	
geralmente	são	populares	entre	os	visitantes	e	atletas.	

11.6  Sessões de Treino, Funções e Responsabilidades 

11.6.1 Juiz de Largada 
O	 Juiz	 de	 Largada	 irá	 livrar	 o	 percurso	 com	 os	 Assistentes	 de	 Pista,	 e	 iniciar	 cada	
participante	 em	 seu	 treino.	 Atletas	 devem	 ser	 enviados	 para	 baixo	 em	 grupos	
equivalentes	 às	 suas	 baterias	 de	 prova.	 Exemplos	 seriam	 grupos	 de	 treino	 de	 quatro	
quando	as	baterias	 são	de	quatro	atletas	e	grupos	de	 treino	de	 seis	quando	as	baterias	
são	de	seis	atletas.	Grupos	devem	ser	enviados	a	cada	10-15	segundos	ou	a	uma	distância	
que	 seja	 segura	para	o	percurso.	Os	grupos	não	devem	ser	misturados	com	exceção	de	
street	luge	e	classic	luge.	

11.6.2 Assistentes de Pista 
Cada	 fiscal	 é	 equipado	 com	 bandeiras,	 rádios	 e	 um	 colete	 de	 segurança.	 A	 sua	
responsabilidade	é	informar	os	participantes	sobre	as	condições	do	percurso	a	frente.	

11.6.3 Supervisor da Linha de Chegada 
Durante	os	treinos,	uma	única	pessoa	é	necessária	com	um	conjunto	de	bandeiras	e	um	
rádio.	 Este	 supervisor	 irá	 comunicar	 para	 o	 Juiz	 de	 Largada	 quando	 os	 competidores	
tiverem	esvaziado	a	chegada	e	sinalizar	as	condições	do	percurso	para	os	atletas.	

11.6.4 Coordenador da Área de Chegada 
Essa	pessoa	vai	reunir	os	participantes	em	tempo	hábil	para	que	o	transporte	de	subida	
esteja	pronto	para	sair	quando	solicitado.	Eles	vão	trabalhar	com	o	Juiz	de	Largada	para	
informar	os	motoristas	dos	transportes	ladeira	acima	quando	é	hora	deles	saírem.	

11.7 Qualificação 
Dias	que	envolvem	qualificação	exigem	esforço	e	trabalho	intensivo.		

Os	seguintes	itens	têm	sido	a	causa	de	problemas	no	passado:		

•	 Posicionar	 os	 atletas	 na	 linha	 de	 largada	 na	 ordem	 certa,	 corretamente	 equipados	 e	
exibindo	o	número	correto	pontualmente.		

•	Conexões	de	rádio	não	testadas	entre	oficiais,	organizadores	e	fiscais.		

•	Veículos	de	transporte	não	confiáveis	ou	insuficientes.		

•	 Acidentes,	 atendimento	 de	 ambulância,	 desobstrução	 lenta	 da	 pista	 e	 repetição	 da	
prova.		

•	Disparo	acidental	do	sistema	de	cronometragem.		

•	Veículos	não	autorizados,	animais	e	pessoas	no	percurso.	
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•	Instalações	de	hidratação	e	alimentação	inadequadas	no	local.	

11.7.1 Exemplo de um Dia de Qualificação: 
•	Uma	reunião	no	início	da	manhã	entre	Oficiais	de	Prova	e	a	Equipe	Central.	

•	Transporte	de	oficiais	de	prova	para	largada	e	chegada	pelo	menos	uma	hora	antes	da	
hora	de	início	agendada.	

•	Configuração	e	teste	de	equipamento	de	cronometragem	e	conexões	de	rádio.	

•	Distribuição	de	trabalhadores	do	percurso	e	 fiscais	30	minutos	antes	da	hora	de	 início	
agendada.	

•	O	Juiz	de	Largada	terá	uma	lista	de	categorias	e	atletas	na	ordem	correta	(geralmente	
para	a	primeira	prova,	os	atletas	serão	qualificados	em	ordem	numérica).	

•	Os	atletas	estarão	todos	na	linha	de	largada	15	minutos	antes	da	hora	de	início,	prontos	
para	começar.	

•	O	Juiz	de	Largada	vai	fazer	uma	reunião	informativa	com	os	atletas.	

•	 Verificação	 de	 percurso	 eficiente	 pelo	 Juiz	 de	 Largada,	 comunicando	 por	 rádio	 com	
fiscais,	linha	de	chegada,	e	Supervisor	Chefe.		

•	Percurso	livre	confirmado.	

•	O	início	do	aquecimento	é	executado	exatamente	no	horário.	

•	Não	há	atrasos	na	liberação	de	atletas	para	aquecimento.	

•	Embarque	imediato	de	atletas	na	chegada	em	veículos	de	transporte.	

•	Desembarque	imediato	de	atletas	na	linha	de	largada.	

•	Agrupamento	rápido	dos	atletas	em	ordem	para	a	qualificação.	

•	 Verificação	 de	 percurso	 eficiente	 pelo	 Juiz	 de	 Largada,	 comunicando	 por	 rádio	 com	
fiscais,	linha	de	chegada,	e	Supervisor	Chefe.		

•	Percurso	livre	confirmado.	

•	Iniciar	sessão	de	qualificação	no	horário.	

•	Permitir	tempo	adequado	entre	os	atletas	para	evitar	bloqueios	ou	ultrapassagens.	

•	Boa	comunicação	contínua	de	rádio	entre	oficiais	de	largada	e	chegada.	

•	 Comunicações	 de	 rádio	 curtas	 e	 eficientes	 entre	 a	 largada	 e	 os	 trabalhadores	 do	
percurso.	

•	Não	interrupção	do	sistema	de	cronometragem.		
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•	Equipe	de	Chegada	não	interrompida	ou	distraída	por	atletas.		

•	Gestão	do	percurso	 sólida	 para	 impedir	 o	 acesso	 não	 autorizado	 e	 livrar	 a	 pista	 após	
incidentes	rapidamente.	

•	Transporte	rápido	de	atletas	após	a	sessão	para	o	seu	alojamento.		

•	Publicação	rápida	dos	resultados	e	resolução	de	conflitos.		

•	Conclusão	da	sessão	de	tomada	tempo	antes	do	tempo.		

É	 comum	 considerar	 as	 necessidades	 de	 jovens	 atletas	 e	 garantir	 que	 eles	 não	 fiquem	
isolados	 de	 seus	 pais	 por	 longos	 períodos.	 Isto	 é	 conseguido	 permitindo-lhes	 qualificar	
primeiro,	se	o	evento	está	centrado	na	chegada,	ou	por	último,	se	o	evento	é	sediado	na	
largada,	 mantendo	 assim	 os	 seus	 tempos	 de	 espera	 longe	 de	 seus	 pais	 o	 mais	 curtos	
possível.	

11.7.2 Dia de Prova 
Os	 componentes-chave	 para	 o	 sucesso	 são	 os	mesmos	dos	 dias	 de	 qualificação	 com	os	
seguintes	pontos	adicionais:		

•	Os	oficiais	de	prova	terão	 imprimido	e	deslocado	a	ordem	da	prova	e	chaves	na	noite	
anterior	ao	dia	da	prova.		

	•	 The	 start	 team	will	 line	 up	 the	 racers	 on	 the	 line	 and	 running	 back	 from	 the	 line	 in	
heats.	 	

•	O	Juiz	de	Largada	fará	a	 ligação	com	a	chegada	para	confirmar	que	os	atletas	corretos	
estão	presentes	em	cada	bateria.		

•	Os	atletas	vão	se	apresentar	com	o	seu	número	correto	exibido	no	local	correto.		

•	O	veículo	de	transportes	estará	pronto	na	chegada.		

O	 fiscal	 de	 transporte	 irá	 embarcar	 rapidamente	 os	 atletas	 e	 os	 ônibus	 partirão	
rapidamente	para	o	início.	

11.7.3 Prova: Outros Pontos Importantes 
Os	oficiais	de	prova	devem	organizar	a	prova	para	minimizar	o	 tempo	de	 inatividade	no	
percurso.	

A	gestão	do	transporte	é	particularmente	crucial	durante	a	prova,	pois	a	próxima	rodada	
de	baterias	não	pode	progredir	até	que	os	atletas	sejam	levados	de	volta	para	a	largada.	

Os	 atrasos	 podem	 ocorrer	 quando	 os	 atletas	 trocam	 rodas	 entre	 baterias.	 O	 Juiz	 de	
Largada	pode	optar	por	executar	baterias	fora	de	ordem	para	compensar	isso.	Um	limite	
de	tempo	deve	ser	imposto	aos	competidores	para	se	apresentarem	na	linha	de	largada.	
Os	 competidores	 que	 não	 se	 apresentarem	 na	 linha	 de	 largada	 no	 tempo	 especificado	
serão	automaticamente	desclassificados.	
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Protestos	 pode	 ocorrer	 durante	 a	 prova.	 O	 Supervisor	 Chefe	 deve	 tentar	 resolvê-los	
rapidamente	para	manter	o	fluxo	da	prova.	

No	caso	de	condições	meteorológicas	adversas	a	decisão	de	dar	continuidade	à	prova	será	
feita	pelo	Supervisor	Chefe,	em	consulta	com	o	organizador	do	evento.	

No	caso	do	Supervisor	Chefe	decidir	que	a	prova	não	deve	ser	realizada,	os	atletas	podem	
reverter	essa	decisão	por	votação.	Todos	os	atletas	em	cada	classe	devem	votar.	Mesmo	
assim,	 o	 organizador	 do	 evento	 pode	 vetar	 a	 decisão	 dos	 atletas.	 A	 segurança	 é	
prioridade.	 Precauções	 de	 segurança	 podem	 mudar	 em	 condições	 meteorológicas	
adversas	e,	portanto,	uma	inspeção	do	percurso	deve	ser	feita	à	luz	das	novas	condições.	

O	 Supervisor	 Chefe	 irá	 trabalhar	 em	estreita	 colaboração	 com	o	organizador	 do	 evento	
durante	a	prova.	Eles	devem	estar	em	estreita	comunicação	durante	todo	o	dia.	É	melhor	
se	eles	puderem	 trabalhar	 fisicamente	 lado	a	 lado,	mas	 se	 isso	não	 for	possível,	devem	
estar	em	estreito	contato	por	rádio.	

O	 Supervisor	 Chefe	 deve	 lidar	 apenas	 com	 disputas	 entre	 os	 atletas	 e	 alegações	 de	
comportamento	 ilegal	 por	 atletas.	 Trabalhadores	 do	 percurso	 ou	 organizadores	 não	
devem	 intervir,	 mas	 devem	 levantar	 essas	 questões	 imediatamente	 com	 o	 Supervisor	
Chefe.	
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12  Cerimônia de Pódio 
Os	atletas	tendem	a	afastar-se	após	as	finais	serem	realizadas.	Eles	querem	fazer	as	malas	
e	se	preparar	para	o	próximo	evento	ou	ir	para	casa.	A	organização	de	uma	cerimônia	do	
pódio	 logo	 após	 as	 finais,	 na	 chegada,	 segura	 os	 competidores	 na	 área	 e	 é	 um	 bom	
espetáculo	para	a	multidão.	É	uma	oportunidade	crucial	para	a	promoção	do	evento	e	do	
esporte	para	a	mídia	e	para	os	anunciantes	e	patrocinadores.	

Como	organizar	uma	cerimônia	de	pódio:	

Os	 organizadores	 precisam	 atribuir	 a	 responsabilidade	 da	 cerimônia	 de	 pódio	 para	 um	
membro	da	Equipe	Central,	que	precisa	planejar	com	antecedência	como	a	cerimônia	será	
executada.		

Acima	 de	 tudo,	 a	 cerimônia	 deve	 começar	 rapidamente	 e	 acontecer	 sem	 atrasos	 ou	
interrupções.	Os	resultados	da	prova	serão	entregues	ao	organizador	imediatamente	após	
as	 finais.	 Os	 prêmios	 e	 troféus	 precisam	 estar	 já	 à	 mão	 e	 o	 pódio	 e	 o	 pano	 de	 fundo	
preparados.		

É	uma	boa	 ideia	 convidar	 as	partes	 interessadas	 a	 apresentar	os	prêmios,	 pois	 isso	 cria	
envolvimento.	 Prêmios	 devem	 ser	 entregues	 em	 ordem	 inversa,	 começando	 com	 as	
classes	menores	e	concluindo	com	Pro/Expert	Downhill.		

Patrocinadores,	 anunciantes,	 trabalhadores,	 parceiros	 e	membros	 da	 equipe	 devem	 ser	
agradecidos	nesta	cerimônia.	
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Anexos 
	

Favor	seguir	os	links	abaixo	:	

A	Avaliação	de	Risco		

B	Estrutura	de	Comando		

C	Plano	de	Desvio	

D	Estratégia	de	Sinalização	

E	Plano	de	Segurança	do	Evento	

F	Renúncias	do	Atletas	

G	Plano	de	Funcionários	


