
A plataforma de 

colaboração  para 

planejamento e 

prescrição de 

treinamento baseado em 

evidências e analise de 

competições .



Desafios para os técnicos de judô

• Técnicos/professores precisam de comunicacação,interação  e 

colaboraração  com diferentes níveis de atletas. Nacional, 

Regional, Clubes etc.

• Criar e distribuir planos de treinamento e ainda acompanhar a 

realização da programação. 

• Analisar e ajudar a melhorar a parte técnica e tática dos atletas.

• Mas para fazer isso de forma adequada com certeza nos faltará 

tempo para conseguir  informações precisas mesmo  sendo de 

apenas  um atleta ou de toda a sua equipe.

• Agora é possivel  conheça a nossa plataforma.



Desafios dos técnicos – como fazemos isso hoje?

diários de treinamento

gravar e catalogar  videos

Feedback aos atletas

Desenvolvimento do planejamento.

No formato acima leva muito tempo coletar as informações 

de apenas um atleta o que dirá de uma equipe? quando 

vamos analisar tudo que coletamos precisamos de vários 

dias,  além disso temos todos os dados e informações  em  

sistemas diferentes ou seja praticamente impossivel termos 

informações precisas e de qualidade para dar aos nossos 

atletas e prescrever treinamentos.



Athlete Analyzer Judo – Passo a Passo

Técnicos Atletas

Crie e compartilhe planejamento 

de treinamento

Analise o treinamento & atualize 

o planejamento

Assista aos videos das lutas dos 

seus atletas e comente.

Faça o relatório online do seu 

treinamento

Analise o progresso técnico e 

tatico dos seus atletas

Acompanhe seu desenvolvimento técnico 

e tático e comente com seu técnico

Envie para o sistema suas lutas em 

video faça marcações e 

observações

Tenha as observações do seu 

técnico no sistema e siga o plano 

que ele enviou

Planeje metas/objetivos para 

seus atletas



Athlete Analyzer Judo

Feedback loop

Não é apenas uma ferramenta mas sim um método 

para desenvolvimento continuo dos atletas



Athlete Analyzer Judo

Técnico

Principais funções

• Collaboração entre técnicos e 

equipe multidisciplinar

• Gerenciamento de treinamento 

testes e metas

• Analise do treinamento resultado 

dos testes

• Analise do desenvolvimento técnico 

dos atletas

• Analise das lutas e penalidades

• Opniões e comentarios das lutas 

dos seus atletas

• Controle de carga de treinamento

• Compare técnicas planeje 

metas/objetivos para seus atletas

Atleta

Principais Funções
• Diario de treinamento planejado 

pelo seu técnico/professor

• Analise do treinamento e dos 

seus testes

• Desenvolvimento técnico –

pontos fortes e pontos fracos

• Analise de lutas juntamente com 

seu técnico (os)

• Analise de adversários e 

especificos

• Video analise dos seus randoris.



Para todos os judocas e seus 

técnicos


