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Project abstract:
A escalada esportiva será uma das novidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa modalidade é relativamente nova e seu primeiro
mundial ocorreu em 1991. Especificamente na categoria escalada de velocidade, os atletas precisam escalar o mais rápido possível,
uma parede de 15 metros. A computação pode auxiliar o treinamento esportivo proporcionando técnicas e sistemas de extração de
métricas de avaliação técnico-esportivas que possibilitam medir o desempenho de atletas com maior precisão e controle. A proposta
deste projeto é o desenvolvimento de um sistema automático e inteligente de avaliação técnico-esportiva para a categoria escalda de
velocidade. O sistema deve combinar técnicas de visão computacional e inteligência artificial para produzir os resultados desejados.
Esperamos que a ferramenta aqui desenvolvida, além de representar um avanço na interface esporte-computação, possa ser de utilidade
para atletas de treinadores permitindo que cada treinamento possa ser ajustado ao potencial e a capacidade do atleta.
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Interface entre computação e esporte: avaliação técnico-esportiva na escalada indoor baseada em
visão computacional e inteligência artifical - Descrição dos Dados e Metadados produzidos pelo
projeto
Descrição dos dados e metadados produzidos
Que dados serão coletados ou criados?
videos segmentados de esportes
Como os dados serão coletados ou criados
Os dados serão coletados de bases públicas
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