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C O M E N T Á R I O S: 
É fato, que desde o início de 2019, trabalhamos c/ o objetivo de pontuar eletronicamente os ROs.  

Estamos felizes de informar que foram implementadas no sistema a últimas alterações, que possibilitarão este 
procedimento.  

 

A pontuação eletrônica funciona sob 2 alicerces, que quando executados pelos responsáveis (Clubes e Federações), 
resultarão na pontuação automática, prova-a-prova p/ cada RO: 

• 1) Registro da prova no site da CBTP: anexando o briefing em PDF p/ análise e padronização (a prova será 
homologada tecnicamente pela NROI e após, sancionada pela CBTP) – o método varia de acordo com o nível 
técnico de cada prova 

• 2) Informação dos ROs e aprovação dos Pontos pelo RM da prova:  

• o RM (que foi indicado no registro na prova) adiciona os ROs na prova, de acordo c/ a função (RO, SO, 
Chief, etc) 

• após a realização a etapa, o RM elimina da prova os ROs ausentes e aprova a pontuação daqueles que 
trabalham – após aprovada, não é permitida alterações 

As informações serão conferidas pela NROI/CBTP (nomes, quantidade de ROs, tipo de prova, pontos em sí) e estando 
tudo ok, serão validadas, indo automaticamente p/ a ficha de cada RO, aparecendo a data/pontuação/prova. 

A seguir explicaremos passo-a-passo o funcionamento da 2ª etapa, que deverá ser executada pelos RMs. 

 



Logar no site CBTP 

 







O RM tem 3 opções 



Comentários 



Use este campo p/ comentários que julgar pertinentes registrar sobre a 
escalação do ROs 



Relatório 



Aqui o RM faz um breve descritivo do andamento da prova (dias do pre-match 
e main-match, modalidades, número de participantes, intercorrências, 
observações, o que julgar válido reportar 



Indicar ROs 







Escala o RO pelo nome, modalidade e papel que 
desempenhou na prova 

Clica em adicionar Range Officer p/ incluí-lo 



Após escalar todos os Ros, precisa finalizar e 
VALIDAR a pontuação deles 



OBS após efetuar a validação, NÃO será possível 
alterar ou corrigir os dados 



v 

O site muda, a pontuação da prova foi computada p/ os ROs que foram escalados 



O botão de INDICAR RO, mudou p/ VER ROs, não é possível mais fazer alterações, apenas conferir a pontuação 



Repetir a operação em todas as provas registradas do clube 
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