PLANO ESTRATÉGICO
2019 - 2020

LUTAS

INTRODUÇÃO
Este plano de trabalho pretende ser um guia
para as ações da CBW, em suas áreas
administrativa e técnica, definindo metas e
ações genéricas para atingir os objetivos de
implantar a prática da Luta no Brasil e
desenvolver nossos atletas para levar a Luta
Olímpica brasileira ao pódio olímpico em
2020 com lugar de destaque no cenário
mundial.

LUTAS – 2019/20

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.

Aprimorar a Gestão;

2.

Identificação e treinamento de atletas de elite e desenvolvimento;

3.

Fomentar, disseminar e desenvolver a Luta no Brasil;

4.

Estruturação da modalidade e área administrativa;

5.

Conquista de resultados internacionais;

6.

Preparação e introdução da modalidade na TV;

7.

Captação de novos recursos e novos projetos;

LUTAS – 2019/20

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO NA BASE
AÇÕES ESTRATÉGICAS
1.

Organizar os Campeonatos Brasileiros Júnior, Cadete, U-15 e Infantil nos três
estilos;

2.

Organizar treinamentos e avaliações constantes das Seleções Júnior e Cadete
masculina e feminina;

3.

Incluir o estilo greco-romano nos Jogos Escolares da Juventude;

4.

Aumentar o número de núcleos para o desenvolvimento da modalidade visando a
busca de novos talentos;

5.

Realizar competições internacionais no Brasil;

6.

Participar das seguintes competições internacionais:
Torneios internacionais U-15 e Infantil
Campeonatos Pan-americanos Júnior e Cadete
Campeonatos Mundiais Júnior e Cadete

LUTAS – 2019/20

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AR
AÇÕES ESTRATÉGICAS
1.

Utilizar a nova estrutura do COT, para treinamento das equipes permanentes
principais;

2.

Manter técnicos estrangeiros para desenvolvimento da equipe permanente e do
corpo técnico nacional;

3.

Manter as equipes permanentes ( EL, LF e GR);

4.

Manter a equipe multidisciplinar de atendimento as equipes permanentes, com
acompanhamento cientifico;

5.

Manter intercambio constante com as melhores equipes do mundo ( JPN, AZE, RUS,
IRI, USA, CUB, CAN e SWE);

6.

Proporcionar a participação de atletas em torneios internacionais e intercâmbios de
treinamento em países desenvolvidos;

7.

Realizar Campos de treinamento no Brasil com equipes de alto nível;

8.

Participar de todas competições internacionais oficiais;

LUTAS – 2019/20

PREPARAÇÃO DAS EQUIPES PARA OS
JOGOS OLÍMPICOS – TOKIO 2020
1.

Desenvolver projetos específicos para a preparação das equipes feminina e
masculina nos dois estilos;

2.

Executar treinamentos no Brasil e no exterior para os atletas das Equipes pré
Olímpicas;

3.

Fazer intercambio com a equipe do Japão, para adaptações e aclimatação da
seleção principal;

4.

Participar nas competições pré-olímpicas;

5.

Manter a equipe multidisciplinar de suporte a equipe olímpica permanente;

6.

Realizar acompanhamento medico, físico e psicológico permanente dos atletas da
equipe olímpica, inclusive com controle de doping periódico;

7.

Estreitar relacionamento com a UWW;

LUTAS – 2019/20
METAS

1.

Classificar 6 atletas no ranking internacional da UWW, pelo menos 1 em cada estilo;

2.

Conquistar medalhas e títulos pan-americanos na categoria Cadetes;

3.

Disputar finais no mundial da categoria Júnior;

4.

Conquistar troféu por equipes na América do Sul;

5.

Melhorar a participação nas competições nas Américas, conquistando medalhas em
todos estilos;

6.

Classificar ao menos 7 atletas e conquistar 3 medalhas nos Jogos Pan-americanos
2019;

7.

Melhorar a participação nos campeonatos mundiais conquistando medalha no
feminino e classificar um lutador para as finais, no masculino;

8.

Classificar diretamente ao menos 5 atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020;

9.

Conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

LUTAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a execução com pleno êxito deste plano estratégico, torna-se fundamental
a priorização dos seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reestruturação da área administrativa da CBW;
Regulamentação do atendimento da CBW aos atletas da seleção nacional;
Maior investimento na Luta Feminina e no Estilo Greco-romano;
Utilização da nova estrutura do COT para treinamento da equipe
permanente;
Manutenção de novos técnicos estrangeiros residentes de alto nível;
Contratação de plano de saúde e assistência para os atletas;
Elaboração de um plano especifico de controle, treinamento e competições,
visando a alta performance nos biênio 2019/20;
Será elaborado um orçamento especifico para execução deste plano
estratégico, tal como o cronograma de desembolso dos recursos em acordo
com os recursos disponíveis;
Apresentar relatórios periódicos das atividade.

