
Criando a equipa de organização
É altamente recomendável ter uma equipa de organização composta por mais do que uma pessoa. O
tamanho da competição que está a realizar influenciará quantas pessoas serão necessárias para
executar e organizar bem a competição. Aqui estão quatro opções para as pessoas que deve procurar
para obter ajuda:

Um amigo que também está interessado em organizar.

Alguém que já organizou competições antes.

A sua Organização Regional, se existir.

Um Delegado que possa ajudá-lo diretamente na organização da competição ou sugerir alguém que
possa ajudar.

O momento exato de quando entrar em contato com outras pessoas para integrarem a sua equipa da
organização pode depender de muitos fatores. Os dois fatores mais importantes são a quantidade atual
de competições na região e se você já tem um local adequado que possa ser usado.

Se já tem um local, este é um bom momento para entrar em contato com pessoas para ajudá-lo a
organizar a competição. Se ainda não tem um local em mente, provavelmente não deve entrar em
contacto com um Delegado para ter certeza de que não está a desperdiçar o seu tempo com uma ideia
que não tem ponto de partida. No entanto, apenas mostrar o seu interesse para outras pessoas mais
experientes é uma coisa boa, pois pode motivá-los a organizar outra competição consigo, pois eles
podem ter mais ajuda disponível.

Depois de juntar uma equipa de organização, deve escolher um organizador principal. O organizador
principal será a pessoa que possui todas as informações importantes sobre a organização da competição.
Deve ter boas habilidades de liderança, pois muitas tarefas precisarão ser delegadas a outros
organizadores ou voluntários ao longo da competição.

Contactar com um Delegado
A lista completa de todos os delegados da WCA pode ser encontrada aqui. É importante que encontre o
mais adequado para si, dependendo da localização da competição. Se já houver um Delegado na sua
região próxima, deve começar entrando em contato com ele. Se o Delegado local não estiver disponível
para a competição, ele provavelmente irá indica os próximos passos apropriados ou outro Delegado que
possa ajudar, caso contrário, entre em contato com o Delegado Sénior da região.

Infelizmente, pode não haver um Delegado na sua região. Nesse caso, entrar em contato com o
Delegado Sénior da região é a solução mais adequada para que ele possa tentar ajudá-lo a encontrar um
Delegado para oficializar a sua competição.

Esteja ciente de que o processo de encontrar um Delegado disponível e uma data adequada pode levar
algumas semanas ou até um mês, e como as competições devem ser anunciadas pelo menos 28 dias
antes da data da competição, deve entrar em contacto com um Delegado pelo menos dois meses em
antecedência para garantir com segurança que a competição pode ser anunciada a tempo. Se houver
muitas competições na sua região, certifique-se que entra em contacto com antecedência para garantir
que haja espaço na programação regional para a sua competição.

Por favor, tenha em mente que um Delegado tem autoridade para rejeitar a sua competição por vários
motivos. Isto pode incluir o seu nível atual de experiência, a quantidade atual de competições na região
ou sua própria disponibilidade.

Se tem uma equipa de organização e um local adequado, este é o melhor momento para entrar em
contacto com um Delegado, pois é um ótimo ponto de partida.

Se ainda não tem uma equipa de organização, mas tem um local, entrar em contacto com um Delegado
ainda é uma boa ideia, pois eles provavelmente podem ajudá-lo a encontrar as pessoas apropriadas e
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aconselhá-lo se precisar de mais membros da equipa de organização.
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