
Programa ICCE Casa do Treinadores - Rio 2016* 
 Terça-Feira, 9 de agosto de 2016   10:00–17:30 Quarta-feira, 10 de agosto de 2016 10:00-17:30 

Treinadores de Ponta, Atletas de Ponta  - Visão, Pessoas 
e Ambiente 

Desenvolvendo uma cultura Esportiva de Alta 
Performance 

10am Casa Brasil abre as 10am; Registro para a Casa dos Treinadores até 10:30am 

10:30 Ceremonia de Abertura: Apresentando o membro da 
Comitiva da IOC e ex-campeão Olímpico Sergey Bubka  

Visão Geral e preparação para o dia 

11:00am A Perspectiva do Diretor de Alta 
Performance. 
USOC Diretor de Alta Performance Finbarr Kirwan 
apresentará um estudo de caso na natação dos 
USA, descrevendo a liderança, performance e 
fatores culturais que tem permitido sustentar a 
excelência no nível Olímpico Mundial. 

11:15 A perspectiva dos Treinadores.   
Treinador de Voleibol Brasileiro, Marcos Lerbach, tem sido 
um líder importante no sistema de desenvolvimento de 
atletas, produzindo muitos jogadores brasileiros de ponta 
no cenário internacional. Ele discutirá a importância de um 
plano e uma visão para o percurso do atleta e os desafios na 
transição do júnior ao sênior.  

 Almoço 
13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:45 

Painel de discussão sobre as necessidades dos atletas e 
suas perspectivas  

Desempenho na Arena Olímpica 
Comissão de Atletas da IOC e a atleta Brasileira Natalia 
Falavigna e Leena Huovinen, Conselheira da Equipe 
Finlandesa Olímpica  
A experiência de atletas nos Jogos Olímpicos, e como se 
difere de outras competições; como treinadores auxiliam 
ou retardam a performance Olímpica; conselhos para 
treinadores no ambiente Olímpico. 
Programa da IOC para Atletas e Treinadores  
Apresentado pela medalhista Olímpica e Diretora da 
Comissão de Atletas da IOC Claudia Bokel (Alemanha) 

Painel de discussão: Como o ambiente do 
treinamento diário prepara o atleta para o sucesso 
Olímpico  
Comissão de Atletas da IOC e o atleta Brasileiro 
Robson Caetano da Silva e a Conselheira da Equipe 
Finlandesa Olímpica. 
Como o ambiente diário de treinamento dos atletas 
os prepara para o Jogos Olímpicos; os fatores chave 
para o sucesso; como treinadores criam uma 
cultura vencedora. 
 

15:00 Overtraining:  Causas, Identificação e Prevenção 
Overtraining (OT) é uma condição experimentada por 
muitos atletas, especialmente aqueles que compete em 
nível Olímpico.  Essa apresentação examinará os 
mecanismos fisiológicos e psicológicos do OT e ofertará 
recomendações práticas e estratégias para reduzir a 
probabilidade de OT. Dr. Randy Wilber, USOC Fisiologista 
Sênior 

Desenvolvimento de uma cultura de excelência:  o 
poder das relações treinador-atleta  
Os componentes chave das relações efetivas entre 
treinadores e atletas.   
Dr. Penny Werthner, Equipe de apoio do Comitê 
Olímpico Canadense – Consultora Psicológica  

15:45 Break 
16:00 
 

Workshop de Treinadores Vencedores em Série: repetindo o sucesso em alto nível – Sergio Lara-Bercial, ICCE 

 Predizendo o futuro e criando uma visão 

 Simplificando a complexidade e gerenciando pessoas 

 Desenvolvendo seu plano de ações  

 Criando uma cultura vencedora 

 Criando o sucesso 

 Desenvolvendo seu plano de ações 

17:15 Sumário da Sessão Sumário da Sessão 
17:30 Sessão de Informação: A import6ancia dos treinadores no 

combate ao doping no esporte. ABCD – Autoridade 
Brasileira de Controle de Doping 

 

*Programa e palestrantes sujeito a mudanças     programa em 1 de Agosto 
 



Schedule  ICCE Global Coaches House Rio 2016* 
 Tuesday, 9 August 2016   10:00–17:30 Wednesday, 10 August   10:00-17:30 

Top Coaches Top Athletes - Vision, People, 
Environment 

Developing a High Performing Sport Culture 

10am Brazil House opens at 10am;       Registration for GCH until 10:30am 

10:30 Opening Ceremony:  featuring IOC Entourage 
Commission chair and former Olympic champion 
Sergey Bubka  

Overview and preparation for the day 

11:00am The Performance Director perspective. 
USOC High Performance Director Finbarr Kirwan 
will present a case study on USA swimming, 
describing the Leadership, Performance and 
Culture factors which have allowed for sustained 
excellence at World and Olympic level. 
 

11:15 The Coach’s perspective.   
Brazilian volleyball coach Marcos Lerbach has been a 
key leader in their athlete development system, 
producing many top Brazilian international players.  
He will discuss the importance of a plan and vision for 
the athlete pathway and the challenges in the 
transition from Junior to Senior.  

Noon Lunch 
13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:45 

Panel discussion on Athlete Needs and Perspectives:  
Performing in the Olympic Arena 

IOC Athletes’ Commission member;  Natalia Falavigna 
(Brazil, TKD Olympic medalist); and Leena Huovinen, 
Finnish Olympic team counsellor. 

 The athlete experience at the Olympic Games, and 
how it differs from other competitions;  how 
coaches help, or hinder, Olympic performance;  
advice for coaches in the Olympic environment. 

IOC Programmes for Athletes and Coaches 
Presented by Olympic medalist and outgoing chair of 
the IOC Athletes’ Commission Claudia Bokel (Ger) 

Panel discussion:  How the daily training 
environment prepares the athlete for Olympic 
success 
IOC Athletes’ Commission member; Róbson da 
Silva (Brazil, Olympic medalist athletics);  Leena 
Huovinen, Finnish Olympic team counsellor. 

 How the athlete’s daily training environment 
leading up to the Olympics prepared them for 
the Games;  the key success factors;  how the 
coach(es) created a winning culture. 
 

 
15:00 Overtraining:  Causes, Recognition and Prevention   

Overtraining (OT) is a condition experienced by many 
athletes, especially those competing at the Olympic 
level.   This presentation will examine the purported 
physiological and psychological mechanisms of OT, 
and will offer practical recommendations and 
strategies for reducing the likelihood of OT.  Dr. Randy 
Wilber, USOC Senior Sport Physiologist 

Developing a culture of excellence:  the power of 
coach-athlete relationships 
The key components of effective coach athlete 
relationships.   
Dr. Penny Werthner, Canadian Olympic team sport 
psychology consultant  

15:45 Break 
16:00 
 

Serial Winning Coaches Workshop:  repeating success at the very top level - Sergio Lara-Bercial, ICCE 

 Forecasting the future and creating the vision 

 Simplifying complexity and managing people 

 Developing your action plan 

 Creating a winning culture 

 Breeding success 

 Developing your action plan 

17:15 Summary Summary session 
17:30 Information Session:  The importance of the coach in 

fighting doping in sport.  Brazilian Doping Control 
Authority (ABCD) 

 

*Program and speakers subject to change     program as of 1 August 


