
Atitudes para Novos Competidores
Para a maioria das competições, haverá uma percentagem de competidores em que esta será a sua
primeira competição. Este breve guia dar-lhe-á algumas dicas de como deve tratá-los, para garantir que
eles tenham uma ótima experiência e, com sorte, participem em mais competições na área.

Introdução para novos competidores
Uma das primeiras impressões que você terá com os novos competidores é a explicação de ‘Introdução
para novos competidores’. Na maioria dos casos, isto é feito pelo Delegado, mas pode ajudar nisto. Este
não é um guia com um ‘guião’ completo e, como já existem alguns guias bem definidos, alguns deles
serão apresentados no final desta seção. No entanto, aqui estão algumas dicas gerais e coisas a serem
incluídas, para garantir que os seus competidores inexperientes tenham uma experiência gratificante e
educacional:

Certifique-se de interagir - tente não fazer do seu tutorial uma grande apresentação só a falar, as
pessoas perderão o interesse - especialmente as crianças que comporão a maior parte do seu
público. Pode perguntar se eles conhecem o seu grupo para 3x3 quando estiver a explicar como
funciona o sistema de grupos - ou talvez pedir “mãos para cima” ao fazer uma pergunta sobre como
receber uma penalidade de +2. A interação mantê-los-á atentos e garantirá que eles prestam
atenção.

Não tenha pressa - deve reservar 15 minutos para a introdução. Isto é muito tempo! Não tenha
medo de fazer uma pausa e perguntar se todos entenderam ou de repetir-se em certas seções. Fale
alto e devagar para que todos possam entender bem o que está a dizer. Certifique-se de deixar
bastante tempo para perguntas no final também - há sempre algumas perguntas que as pessoas
terão, mesmo que não queiram falar na frente do grupo. Tente não usar siglas ou abreviações e, se
usar, explique-as.

Torne-o adequado à competição - por exemplo, não dê um longo tutorial sobre como julgar
modalidades com os olhos vendados se a sua competição não os realizar. Além disso, certifique-se
de explicar o método correto de ajuizamento da sua competição (esclareça se haverá juízes fixos ou
não, quantas estações de resolução existem, etc). Ao explicar o ajuizamento, mencione que prefere
que as pessoas verifiquem com um delegado se não tiverem certeza sobre algo. Mencione que toda
gente faz isto.

Alertar os competidores sobre o regulamento A7g - O regulamento A7g afirma “A critério do
Delegado da WCA, um incidente ou penalidade causado pela inexperiência de um novo competidor
pode ser substituído por uma tentativa extra.” Deixe-os saber disso! Apresente o(s) Delegado(s) da
sua competição e diga aos competidores que, se surgir alguma confusão ou controvérsia, eles
podem chamar um Delegado para resolver o problema (por exemplo, decidir se uma resolução extra
deve ou não ser concedida).

Introdução alemã para novos competidores: German Tutorial (ENG)

Introdução de Utah para novos competidores: Competitor Tutorial

Como falar com novos competidores
Muitos competidores novos serão bastante jovens, talvez até crianças pequenas, portanto, certifique-se
de que eles se sentem bem-vindos! Faça isso como um organizador apresentando um tutorial amigável
(mencionado acima), mas também como um competidor - converse com eles na área de espera de
competidores sobre a sua média ou o seu evento favorito. Isso fará com que eles se sintam bem-vindos e
espera-se que eles queiram participar em mais competições.
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https://docs.google.com/document/d/1eN4Tk12JtW2mFSLfopNsSr61Cp9qyhCo-hFoyoimfCM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ceY3Q3oA9GUO8tFDEgNhX1cgn3RQGS4-FaEQSLISvSg/edit?usp=sharing


Lidando com pais e responsáveis
Na maioria das vezes, os pais ou responsáveis terão algumas dúvidas sobre algo relacionado com a
competição, seja sobre como ver os tempos de seus filhos online, ou quantas pessoas passam para a
próxima ronda, ou apenas como uma competição acontece. É muito importante que, como organizador,
responda com uma resposta útil e completa e, se não puder, passe-a para alguém que possa, por
exemplo, um Delegado. Tente ser educado e amigável para que eles aproveitem a sua competição e
queiram participar em mais!

2

Atitudes para Novos Competidores Version: 2023-05-06


	Atitudes para Novos Competidores
	Introdução para novos competidores
	Como falar com novos competidores
	Lidando com pais e responsáveis


