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NORMAS DO RANKING BRASILEIRO DE TRIATHLON - ELITE & SUB23 

 

1. OBJETIVOS 

 

a. Ordenar, classificar e avaliar os triatletas brasileiros das categorias Elite e Sub23; 

 

b. Possibilitar o acesso à Seleção Brasileira de Triathlon aos melhores triatletas; 

 

c. Estabelecer referências e critérios de participação em competições internacionais; 

 

d. Permitir um processo de identificação de potenciais atletas. 

 

 

2. NORMAS GERAIS 

 

a. Somente os atletas federados e regulares com a anuidade, regularmente competindo nas 

categorias Elite e Sub23 poderão disputar; 

 

b. As competições que contam pontos para o Ranking são: 

 

1) Campeonato Brasileiro de Triathlon; 

2) Copa Triathlon Brasil Grande Final; 

3) Copa Triathlon Brasil – Etapas Nacionais; 

4) Copa Triathlon Brasil – Etapas Regionais.  

 

c. Além das competições, também serão considerados os pontos dos atletas presentes no Ranking 

Mundial da ITU (ITU World Ranking), de acordo com as atualizações deste.  

 

 

3. TABELAS DE EVENTOS E PONTOS 

 

a. A pontuação do Ranking irá seguir a padronização dos eventos distintos, descritos de acordo 

com a tabela abaixo: 

Referência Base de Pontos 
Números de Atletas 

Pontuantes 

Ranking Mundial ITU Pontos Obtidos X Cinco (5) 

Campeonato Brasileiro de Triathlon 1000 20 

Copa Triathlon Brasil Grande Final 800 40 

Copa Triathlon Brasil Etapa Nacional 500 20 

Copa Triathlon Brasil Etapa Regional 300 10 

  

b. A distribuição de pontuação do Ranking por evento irá seguir a padronização de pontos 

atribuídos para cada evento distinto, descritos de acordo com a tabela abaixo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato 
Brasileiro de 

Triathlon 

Copa Triathlon 
Brasil Grande 

Final 

Copa Triathlon 
Brasil Etapa 

Nacional 

Copa Triathlon 
Brasil Etapa 

Regional 

1 1000,00 800,00 500,00 300,00 

2 925,00 740,00 462,50 277,50 

3 855,63 684,50 427,81 256,69 

4 791,45 633,16 395,73 237,44 

5 732,09 585,68 366,05 219,63 

6 677,19 541,75 338,59 203,16 

7 626,40 501,12 313,20 187,92 

8 579,42 463,53 289,71 173,83 

9 535,96 428,77 267,98 160,79 

10 495,76 396,61 247,88 148,73 

11 458,58 366,87 229,29  

12 424,19 339,35 212,09  

13 392,37 313,90 196,19  

14 362,95 290,36 181,47  

15 335,73 268,58 167,86  

16 310,55 248,44 155,27  

17 287,26 229,80 143,63  

18 265,71 212,57 132,86  

19 245,78 196,63 122,89  

20 227,35 181,88 113,67  

21  168,24   

22  155,62   

23  143,95   

24  133,15   

25  123,17   

26  113,93   

27  105,38   

28  97,48   

29  90,17   

30  83,41   

31  77,15   

32  71,36   

33  66,01   

34  61,06   

35  56,48   

36  52,25   

37  48,33   

38  44,70   

39  41,35   

40 
 38,25   



 
 

 

4. NORMAS DE PONTUAÇÃO 

 

a. Ranking Mundial da ITU (ITU World Ranking) 

 

1) A base de pontos será o total de pontos do atleta brasileiro que figure no Ranking Mundial 

da ITU, de acordo com a atualização, multiplicados por cinco (5); 

2) Os pontos obtidos pelo atleta serão os mesmos divulgados pela ITU em função dos 

resultados obtidos por aquele atleta, seguindo os critérios do Ranking Mundial da ITU; 

3) A Direção Técnica da CBTri irá sempre aguardar os resultados oficiais da ITU e seus 

respectivos pontos consignados antes de somar esses pontos ao Ranking Brasileiro. 

 

b. Campeonato Brasileiro de Triathlon 

 

1) A base de pontos será de 1000 pontos e pontuam os 20 primeiros colocados que 

completarem a prova dentro dos referencias percentuais de tempo dos primeiros colocados, 

sendo estes de cinco por cento (5%) do tempo para os atletas do sexo masculino e oito por 

cento (8%) do tempo para as atletas do sexo feminino; 

2) A base de pontos refere-se ao primeiro colocado. Para os demais atletas que pontuarem, 

diminui-se 7,5% da pontuação anterior com rolagem direta até o 20º lugar; 

3) Os pontos obtidos por cada atleta serão acrescidos em 2% para cada atleta participante 

concludente e que figure entre os cinco (5) primeiros do Ranking Brasileiro Elite e Sub23 por 

ocasião da realização do Campeonato Brasileiro de Triathlon. 

 

c. Copa Triathlon Brasil Grande Final 

 

1) A base de pontos será de 800 pontos e pontuam os 40 primeiros colocados que 

completarem a prova dentro dos referencias percentuais de tempo dos primeiros colocados, 

sendo estes de cinco por cento (5%) do tempo para os atletas do sexo masculino e oito por 

cento (8%) do tempo para as atletas do sexo feminino; 

2) A base de pontos refere-se ao primeiro colocado. Para os demais atletas que pontuarem, 

diminui-se 7,5% da pontuação anterior com rolagem direta até o 40º lugar; 

3) Os pontos obtidos por cada atleta serão acrescidos em 2% para cada atleta participante 

concludente e que figure entre os cinco (5) primeiros do Ranking Brasileiro Elite e Sub23 por 

ocasião da realização da Copa Triathlon Brasil Grande Final. 

 

d. Copa Triathlon Brasil Etapa Nacional 

 

1) A base de pontos será de 500 pontos e pontuam os 20 primeiros colocados que 

completarem a prova dentro dos referencias percentuais de tempo dos primeiros colocados, 

sendo estes de cinco por cento (5%) do tempo para os atletas do sexo masculino e oito por 

cento (8%) do tempo para as atletas do sexo feminino; 

2) A base de pontos refere-se ao primeiro colocado. Para os demais atletas que pontuarem, 

diminui-se 7,5% da pontuação anterior com rolagem direta até o 20º lugar; 

3) Os pontos obtidos por cada atleta serão acrescidos em 2% para cada atleta participante 

concludente e que figure entre os cinco (5) primeiros do Ranking Brasileiro Elite e Sub23 por 

ocasião da realização da Copa Triathlon Brasil Etapa Nacional; 

 

 

 

 



 
 

e. Copa Triathlon Brasil Etapa Regional 

 

1) A base de pontos será de 300 pontos e pontuam os 10 primeiros colocados que 

completarem a prova dentro dos referencias percentuais de tempo dos primeiros colocados, 

sendo estes de cinco por cento (5%) do tempo para os atletas do sexo masculino e oito por 

cento (8%) do tempo para as atletas do sexo feminino; 

2) A base de pontos refere-se ao primeiro colocado. Para os demais atletas que pontuarem, 

diminui-se 7,5% da pontuação anterior com rolagem direta até o 10º lugar; 

3) Os pontos obtidos por cada atleta serão acrescidos em 2% para cada atleta participante 

concludente e que figure entre os cinco (5) primeiros do Ranking Brasileiro Elite e Sub23 por 

ocasião da realização da Copa Triathlon Brasil Etapa Regional; 

 

f. A Direção Técnica da CBTri, pode considerar, em caso adequado, a possibilidade de 

acrescentar qualquer prova de nível técnico ou relevância que justifique a contagem de pontos 

para o Ranking Brasileiro, desde que seja definida esta condição trinta (30) dias antes de sua 

realização; 

 

g. No caso de provas que sejam também válidas para o Ranking Mundial da ITU, o atleta receberá 

o valor referente às duas pontuações, sendo a regra aplicável para ambas distâncias Standard 

e Sprint; 

 

h. Ao final de cada ano (31 de dezembro), os pontos totais serão divididos por três (3); 

i. O somatório total de pontos de cada atleta no ano corrente será representado pela soma dos 

pontos do Ranking Mundial da ITU (multiplicados por cinco), além dos seis (6) melhores 

resultados obtidos nas competições pontuantes do ano corrente, acrescidos dos pontos do ano 

anterior divididos por três (3); 

 

j. O atleta, quando mudar de categoria, terá ao final de cada ano (31 de dezembro), seus pontos 

totais divididos por quatro (4); 

 

k. O atleta, quando completar o período de dois (2) anos sem pontuação, será automaticamente 

excluído do ranking; 

 

l. Os Atletas que mudarem de qualquer uma das categorias de idade para as categorias do Alto 

Rendimento Elite e Sub23, ou mudarem das categorias do Alto Rendimento Elite e Sub23 para 

as categorias de idade, perderão todos os pontos conquistados na categoria anterior. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a. Toda e qualquer discordância das normas deste ranking, assim como os casos omissos, serão 

decididos pela Direção Técnica da CBTri em conjunto com a Comissão de Atletas da CBTri. 

 

b. Estas normas serão válidas a partir de 01 de janeiro de 2018. Os resultados anteriores seguem 

as normas anteriores. 
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