
Campeonato Mundial de Triathlon, Sprint e
Aquathlon

  Cozumel - México – 2016

MANUAL DE INSCRIÇÃO



Finalidade: O presente informativo tem por finalidade orientar e normatizar procedimentos para a 
participação da Delegação Brasileira nos eventos do Campeonato Mundial de Cozumel 2016.

Período Oficial de viagem: 12 A 19 de Setembro de 2016

Data da Competição:  

Terça, 13 Set EVENTO LOCAL

10:00am to 6:00pm World Championships Expo/Packet Pick Up     Fonatur Triathlon Park  

Quarta,14 Set EVENTO LOCAL

8:00am to 11:15am Aquathlon World Championship Fonatur Triathlon Park

10:00am to 4:30pm World Championships Expo/Packet Pick Up Fonatur Triathlon Park      

5:00pm to 8:00pm Opening Ceremony 5th Av. Playa del Carmen

Quinta, 15 Set EVENTO LOCAL

6:45am to 11:00am 
Age Group Sprint World Championship (Draft 
Legal)

Fonatur Triathlon Park 

10:00am to 6:00pm World Championships Expo/Packet Pick Up      Fonatur Triathlon Park

4:00pm to 6:30pm U23 Men World Championship Fonatur Triathlon Park

Sexta, 16 Set EVENTO LOCAL

9:00am to 11:30am U23 Women World Championship Fonatur Triathlon Park 

10:00pm to 6:00pm World Championships Expo/Packet Pick Up   Fonatur Triathlon Park

3:00pm to 4:30pm Junior Men World Championship Fonatur Triathlon Park

5:00pm to 6:30pm Junior Women World Championship Fonatur Triathlon Park



Sabado, 17 Set EVENTO LOCAL

9:00 to 10:30am U23/Junior Mixed Relay World Championship Fonatur Triathlon Park 

10:00am to 2:30pm World Championships Expo/Packet Pick Up      Fonatur Triathlon Park

3:30pm to 6:00pm Elite Women Grand Final Fonatur Triathlon Park

Domingo, 18 Set EVENTO LOCAL

6:45am to 12:30pm
Age Group Standard World Championship (Non-
Drafting)

Fonatur Triathlon Park 

3:00pm to 5:30pm Elite Men World Grand Final Fonatur Triathlon Park

6:30pm to 9:00pm Closing Ceremony TBD

Convocados para Comporem a Delegação Brasileira: conforme convocação no Link: 

TRIATHLON:

http://www.cbtri.org.br/docs/Convoca%E7%E3o%20-%20Campeonato%20Mundial%20de
%20Triathlon%20-%20Cozumel.pdf

AQUATHLON:

http://www.cbtri.org.br/docs/Convoca%E7%E3o%20-%20Campeonato%20Mundial%20de
%20Aquathlon%20-%20Cozumel.pdf

Inscrições:
ATENÇÃO: Os procedimentos descritos abaixo devem ser seguidos apenas por atletas
convocados. A inscrição no sistema ITU e consequentemente no evento será feita pela
CBTri, após o recebimento do comprovante de pagamento. Atletas não convocados que
porventura  efetuarem  o  pagamento  não  terão  direito  a  competir  no  Campeonato
Mundial representando o Brasil.  A CBTri não se responsabiliza por qualquer tipo de
devolução de pagamentos efetuados via site do Organizador do Evento. 



IMPORTANTE:  leia todo o procedimento de inscrição passo a passo antes de iniciar o
processo de inscrição e não deixe de seguir todos os passos para que não ocorram
problemas  na  efetivação  de  sua  inscrição.  A  CBTri  não  realizará  pagamento  da
inscrição ao organizador.

* Os procedimentos de inscrição e valores foram definidos pelo Organizador do Campeonato
Mundial. A Confederação Brasileira não é responsável pelo recebimento de valores, eventuais
mudanças de horários e datas bem como do regulamento da competição. 

1o.  Passo: Para  o  pagamento  da  inscrição   você  precisará  de  um  Cartão  de  Crédito
Internacional (visa ou master card) . Os atletas convocados deverão proceder o pagamento
da inscrição pela internet pelo link de inscrição exclusivo para brasileiros. 

O link levará para a página principal de pagamento de inscrição para atletas estrangeiros
conforme a figura abaixo: 

Clique na opção  REGISTER NOW  para  iniciar  o  processo de pagamento  da inscrição e
acessar o formulário de dados a ser preenchido.
Na tela de inscrição escolha qual tipo de prova quer participar. Você só poderá escolher UMA
das opções e observe que poderá pagar pela inscrição de mais de um evento, conforme a tela
seguinte. Na coluna da direita você verá o preço em Dólares Americanos (USD) a ser cobrado
no cartão de crédito.
ATENÇÃO: VOCÊ  SÓ  DEVERÁ  FAZER  O  PAGAMENTO  SOMENTE  PARA  O(S)
EVENTO(S)  QUE FOI CONVOCADO. A CBTRI NÃO IRÁ HOMOLOGAR NO SISTEMA ITU
INSCRIÇÕES DE ATLETAS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE CONVOCADOS. A CBTRI
TAMPOUCO  SE  RESPONSABILIZA PELA DEVOLUÇÃO  DE  VALORES  PAGOS  AOS
ORGANIZADORES DO EVENTO. O PAGAMENTO INDEVIDO DE UM EVENTO PARA O
QUAL NÃO FOI CONVOCADO NÃO LHE DARÁ O DIREITO DE REPRESENTAR O BRASIL
NA  COMPETIÇÃO.CASO  ESTEJA  EM  DÚVIDA  ACERCA  DE  SUA  CONVOCAÇÃO
PROCURE O Dpt. TÉCNICO DA CBTRI PARA ESCLARECIMENTOS ANTES DE EFETUAR
QUALQUER PAGAMENTO



Nesta página você deverá selecionar apenas uma opção:



Após escolher o evento que deseja pagar clicando no círculo correspondente clique
em Continuar, para prosseguir. Uma tela para criar seu usuário irá abrir e você poderá usar
um e-mail  e escolher uma senha em seguida clique em Entrar .  Você poderá também usar
diretamente sua conta do FACEBOOK   conforme a tela a seguir: 

  

Após criar seu usuário você precisará preencher o formulário de informação do atleta.
Veja que os menores de idade deverão se inscrever através de um maior responsável.
Ao final do Formulário você deverá preencher Country you are representing com ¨Brasil¨ e
logo abaixo sua nacionalidade em Nationality , você deverá ainda ler os termos e condições
de participação no evento e clicar na caixa ao lado de  Concordo com Activa acordo e
Renúncia no  final  do  formulário.  Por  fim,  coloque  a  senha  que  você  criou  no  espaço
Assinatura Eletrônica e clique em Continuar.

*O termo Renúncia corresponde ao termo de isenção de responsabilidade padrão da
ITU e que deve ser assinado por todos os atletas. Clique no link Activa acordo e Renúncia
para ler todo o conteúdo.





A tela seguinte abrirá para a confirmação do evento selecionado e o valor total a ser
pago, incluindo uma taxa de processamento cobrada pelo sistema de inscrições.

Revise  as  informações  e  preencha  os  dados  do   cartão  de  crédito.  Antes  de  clicar  em
CONCLUIR  verifique se o nome e endereço de cobrança são os mesmos do seu cartão de
crédito. Caso contrário preencha com as informações corretas.



Após aprovação do pagamento abrirá uma tela com a confirmação da cobrança e uma
opção para você imprimir conforme a  figura abaixo. Imprima ou salve em PDF essa página.

Verifique  sua  caixa  de  e-mails  onde  deverá  chegar  uma  confirmação  do
pagamento.Você poderá acessar as informações de sua inscrição na caixa Preparar-se para
o  evento clicando  em  Ir  até  meus  eventos  onde  poderá  ver  os  detalhes  gerais  do
pagamento efetuado.

2o. Passo 
Terminado  o  primeiro  passo  encaminhe  o  e-mail  enviado  pelo  organizador  (onde

constará o seu ID de registro e um QR code, código 2D) para inscricoes@cbtri.org.br  com
cópia para jorge.cammarata@cbtri.org.br  para que seu acesso ao site de inscrições da CBTri
seja liberado. No mesmo e-mail anexe uma cópia do seu passaporte que mostre  a foto e
data de validade.
ATENÇÃO:  somente  após  o  recebimento  do  comprovante  de  pagamento  você  terá
acesso ao sistema de inscrição da CBTri que irá homologar sua inscrição junto a ITU.

3o. Passo
Após  o  recebimento  do  encaminhamento  do  comprovante  de  pagamento  do

organizador com anexo dos dados do seu  passaporte via e-mail, seu acesso será liberado no
sistema de inscrições da CBTri.  Uma vez liberado seu acesso ao site de inscrições CBTri
você  deverá  se  inscrever  no  evento  conferindo  seu  endereço  de  correspondência  e
selecionando os tamanhos do seu uniforme.

mailto:inscricoes@cbtri.org.br
mailto:jorge.cammarata@cbtri.org.br


Após inscrever-se no site CBTri você receberá um e-mail confirmando o recebimento
do pedido de inscrição. Será feita uma conferência dos documentos e dados para que sua
inscrição seja homologada no sistema de inscrições da ITU. Uma vez que a documentação
esteja em ordem seu nome aparecerá na lista de inscritos do site da CBTri

*A lista oficial de inscritos no site da ITU é publicada somente 30 dias antes do evento e
você poderá acompanhar em www.triathlon.org

Agora  clique  no  link  para  acessar  o  site  do  Organizador  do  Evento  e  efetue  o
pagamento de sua  inscrição.
http://www.active.com/cozumel-quintanaroo/triathlon/races/itu-world-triathlon-
championships-cozumel-brazilian-triathlon-federation-2016 

Local da Prova:

FONATOR TRAITHLON PARK - ILHA DE COZUMEL

Carta de Convocação:

Os atletas que desejarem, podem solicitá-la ao Robert Alves por e-mail ( roberth@cbtri.org.br).

Visto: não é necessário o visto para entrar no México, para brasileiros.

Seguro Viagem:
Todos os atletas contarão com um Seguro Viagem da empresa Travel Ace Assistence para o 
período oficial da viagem.


