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Abertura das inscrições para os cursos de 

Treinador de Triathlon da CAMTRI N1 e 2. 
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

         A CBTri através da Universidade Triathlon Brasil – UTB, informa à comunidade de 
treinadores de triathlon que a Confederação Americana de Triathlon – CAMTRI, abriu o processo 
de aplicação para seus cursos níveis 1 e 2  realizados pela Universidad del Triatlón da Federação 
Mexicana de Triathlon (FMTri), referência internacional em capacitação de treinadores de 
triathlon e única acreditada pela ITU em seu Programa de Educação de Treinadores nas 
Américas. 

 A convocatórias da FMTri para os cursos 2018 estão disponíveis através do link:  

NÍVEL 1 

https://web.asdeporte.com/evento/universidad-del-triatlon-nivel-1-iniciacion-deportiva/ 

 

NÍVEL 2 

https://web.asdeporte.com/evento/universidad-del-triatlon-nivel-2-especializacion-deportiva/ 

 

Os cursos da CAMTRI são compostos por duas fases específicas: 

 

 1) ONLINE, através da Plataforma Digital da Universidad del Triatlón da FMTri, cumprindo com a 
participação em aulas, atividades e tarefas semanais, além de apresentação de um trabalho 
final.  

2) PRESENCIAL*, cumprindo com a participação nas aulas teóricas e práticas, além da realização 
de um exame teórico e prático. * Para os níveis 1 e 2, a parte presencial será realizada de acordo 
da cidade escolhida na inscrição (nível 1- outubro e novembro- olhar tabela no informativo do 
curso) 

 

A UTB juntamente com a Diretoria Técnica, na atribuição de suas funções, será responsável pela 
seleção dos candidatos interessados que deverão enviar o formulário de aplicação para 
tercia@cbtri.org.br  , que está disponível em anexo. 
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 Todos os candidatos deverão atender aos requisitos estipulados pela UTB para que possam ser 
indicados por ela para a participação nos cursos da CAMTRI:  

 

• Possuir Graduação em Educação Física e Registro Profissional (CREF)  

• Certificação Treinador Nível 1 CBTri e Cadastramento Online CBTri  e registro federativo de 
treinador em dia (https://www.sympla.com.br/registro-federativo-2018---treinador-triathlon-
brasil__241466 ) 

 • Treinador Nível 1 CAMTRI (para o nível 2 CAMTRI)  

• Ser maior de 18 anos e saber nadar (pré-requisitos da CAMTRI). 

 

Os cursos da Universidad del Triatlón possuem os seguintes custos: 

 

 • Nível 1 = 390 USD 

 • Nível 2 = 490 USD   

 

A CAMTRI irá oferecer uma única Bolsa de 100% para cada nível por país, para Confederações 
Nacionais que inscrevam 2 ou mais treinadores por curso. Para concorrer às bolsas oferecidas, 
os candidatos indicados pela CBTri serão selecionados por atender aos seguintes critérios 
aditáveis para qualificação: 

 

 • Possuir Níveis 1 / 2 / 3 CBTri  

• Possuir Níveis 1 / 2 CAMTRI  

• Possuir Níveis 1 / 2 ITU 

 • Ter Atletas nas Categorias de Base e/ou Alto rendimento em Campeonatos Nacionais 
(Junior/Sub23/Elite)  

• Pós-Graduação pertinente em Educação Física 

 • Mestrado / Doutorado pertinente em Educação Física  

 

A participação de treinadores que desejam executar seus próprios custos é livre, desde que 
atendam aos requisitos mínimos de indicação estipulados pela UTB, acima descritos.  

 

Importante: todos os treinadores selecionados serão responsáveis por seus próprios custos de 
viagem, hospedagem e alimentação em todas as fases, estando a CBTri isenta de qualquer 
responsabilidade dessa natureza !  
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Prazo para envio dos formulários de aplicação para NÍVEL 1: 16 Abril 2018. 

Prazo para envio dos formulários de aplicação para NÍVEL 2: 30 Abril 2018. 

 

Publicação dos Indicados pela UTB:  NÍVEL I DIA 18 Abril 2018 e NÍVEL II DIA 03 DE MAIO DE 
2018. Após esse período, todos os treinadores selecionados deverão realizar todos os acertos e 
trâmites de participação através do e-mail: tercia@cbtri.org.br . 

 

 

 

                             Atenciosamente, 

 

 

                   

___ ____ 

TÉRCIA FERREIRA FIGUEIREDO 
Diretora da Universidade Triathlon Brasil -UTB 

Confederação Brasileira de Triathlon 
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