CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

EQUIPE BRASILEIRA DE TRIATHLON
JOGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

BRASÍLIA, 01 DE DEZEMBRO DE 2018
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Os presentes Critérios têm a finalidade de definir a formação da equipe brasileira para os
Jogos Panamericanos Lima 2019, a se realizar na cidade de Lima (PER) no período de 26 de
Julho a 11 de Agosto de 2019. As competições de Triathlon serão realizadas entre os dias
27 e 29 de Julho. No dia 27 de Julho, será realizada a Prova Individual, na distância olímpica
e, no dia 29 de Julho, será realizado o Mixed Team Relay, na distância super-sprint.
A. De acordo com a comunicação oficialmente publicada pela Organização Esportiva
Panamericana (ODEPA) no dia 19 de dezembro de 2017, passamos a enunciar as seguintes
informações:


A quota total é de 70 atletas (35 masculinos e 35 femininos);



O período de qualificação compreende 18 de Maio 2018 a 31 de Maio de 2019;



As vagas conquistadas pertencem ao país;



Pela primeira vez será incluído o Mixed Team Relay 2M+2F (2 Masculinos + 2
Femininos);



Os Campeões dos Jogos Sulamericanos Cochabamba 2018 e dos Jogos Centro
Americanos e do Caribe 2018 asseguram a quota de 2 atletas masculinos e 2 atletas
femininos, através da competição Mixed Team Relay 2M+2F;



Os melhores 5 países do Campeonato Panamericano de Mixed Team Relay Sarasota
2018 asseguram a quota de 2 atletas masculinos + 2 atletas femininos, observando que
aqueles países entre os cinco primeiros e previamente classificados nos eventos
classificatórios de 2018 (Jogos) terão suas vagas redistribuídas para os países seguintes
neste evento;



Este processo assegura 14 (quatorze) das 35 (trinta e cinco) vagas de qualificação para
homens e para mulheres, respectivamente;



20 (vinte) outras vagas serão asseguradas pelo ranking de qualificação individual da
ITU – ITU World Ranking, com base na data de 30 de abril de 2019;



O mesmo atleta não pode qualificar para mais de uma vaga por país, através de
resultado competitivo e ranking de qualificação;
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Somente 5 Países poderão estar representados por 3 (três) atletas de acordo com o
ranking individual da ITU – ITU World Ranking;



O critério de elegibilidade para as vagas acima mencionadas respeitará as posições do
ranking individual da ITU – ITU World Ranking;



Um máximo de 3 (três) convites serão atribuídos para países com atletas elegíveis e
desigandos pela CAMTRI, preenchendo assim as três últimas vagas da qualificação
individual, antes do dia 31 de Maio de 2019;



Todos os atletas classificados poderão competir no evento Mixed Team Relay;

B. A definição dos critérios de formação da equipe brasileira foi elaborada com base nas
seguintes premissas:


Critérios estabelecidos pela ODEPA e pela CAMTRI;



Performance Individual em provas internacionais de nível competitivo semelhante ou
superior ao encontrado em Jogos Panamericanos, sendo consideradas as provas
prioritárias: o Campeonato Panamericano, as etapas da WTS e da World Cup.

C. Face ao exposto acima, ficam assim definidos os critérios de formação da equipe
brasileira de triathlon para os Jogos Panamericanos Lima 2019:

1. QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL
1.1 CRITÉRIOS DIRETOS
VAGAS 1 E 2
1. Top 3 no Campeonato Panamericano de Triathlon 2019, a se realizar na cidade de
Monterrey (MEX) de 03 a 05 de Maio de 2019;
2. Top 8 em qualquer WTS que aconteça até o Campeonato Panamericano de Triathlon
2019, a se realizar na cidade de Monterrey (MEX);
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3. Top 3 em qualquer World Cup que aconteça até o Campeonato Panamericano de
Triathlon 2019, a se realizar na cidade de Monterrey (MEX);
4. Campeão(ã) da Copa Continental CAMTRI Santos 2019, a se realizar na cidade de
Santos (BRA) no dia 24 de Fevereiro de 2019 e cumulativamente Campeão(ã) da Copa
Continental CAMTRI Brasília 2019, a se realizar na cidade de Brasília (BRA) no dia 17 de
Março de 2019. Portanto vencedor(a) das duas Copas Continentais.
Para além da obtenção de qualquer dos critérios acima, o atleta deverá de estar
classificado entre os 20 (vinte) primeiros atletas das Américas e, até a 100ª posição no
ranking individual da ITU – ITU World Ranking, a seguir à competição individual do
Campeonato Panamericano de Triathlon 2019, a se realizar na cidade de Monterrey
(MEX).
Observações:
a. No caso de mais de um atleta obter a classificação por qualquer um dos critérios
diretos, estará classificado o atleta com a melhor posição no ITU World Ranking a
seguir à competição individual do Campeonato Panamericano de Triathlon 2019, a se
realizar na cidade de Monterrey (MEX);
b. Os critérios não são cumulativos, ou seja, caso as vagas sejam preenchidas pelos
primeiros critérios, os demais critérios não se aplicam;
c. Sendo os critérios considerados até ao Campeonato Panamericano de Triathlon 2019,
a se realizar na cidade de Monterrey (MEX), a obtenção de um resultado de acesso a
um critério direto pode a qualquer momento ser ultrapassado por um critério de nível
superior, retirando a vaga do atleta inicialmente classificado e atribuindo ao que
obtiver esse resultado posteriormente;
d. Caso por algum motivo, uma das Copas Continentais projetadas para o Brasil não
venha a acontecer, e apenas uma se realize, o critério 4, que versa sobre a qualificação
direta deixará de ser considerado.
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VAGA 3
A terceira e eventual vaga será preenchida pelo atleta com a melhor posição no ranking
individual da ITU – ITU World Ranking, a seguir à competição individual do Campeonato
Panamericano de Triathlon 2019, a se realizar na cidade de Monterrey (MEX), mesmo que
não tenha conseguido alcançar um resultado por acesso de critério direto.
1.2 CRITÉRIOS INDIRETOS
No caso de não terem sido conquistadas as vagas de forma direta, os atletas que fecharem
o ranking de qualificação individual da ITU – ITU World Ranking, entre os 3 (três) primeiros
atletas brasileiros a seguir à competição individual do Campeonato Panamericano de
Triathlon 2019, a se realizar na cidade de Monterrey (MEX), ficam diretamente
classificados.
Observações:
a. Um atleta com ranking individual da ITU – ITU World Ranking, superior a um atleta
que já conquistou um critério direto, não o substitui mesmo assim na ordem de
prioridades da formação da equipe Panamericana;
b. Caso sejam apenas conquistadas duas vagas pelo Brasil, sejam elas masculinas ou
femininas, os critérios acima definidos mantêm-se, fechando na segunda vaga pela
ordem de prioridade acima definida;
c. Independentemente do número de vagas conquistadas, os Critérios de Seleção para
a escolha da Equipe Brasileira para os Jogos Panamericanos de Lima 2019 serão
encerrados depois do Campeonato Panamericano de Triathlon 2019, a se realizar na
cidade de Monterrey (MEX).

2. GESTÃO DO TEAM RELAY
2.1. A constituição do Team Relay, sua ordem e gestão estará ao cargo do chefe de equipe
e técnico presentes, na sequência da competição individual;
2.2. A estratégia e indicações durante a competição individual serão dadas para tirar o
melhor partido possível do cenário competitivo do momento e gestão do Team Relay a
competir dois dias mais tarde.
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3. CRITÉRIOS DE SUBSTITUIÇÃO
Em situações excepcionais de impossibilidade de participação de atletas previamente
classificados, tais como consequência derivadas de lesões, acidentes, doenças ou
qualquer outra situação de força maior, a Diretoria Técnica reserva-se ao direito de
substituir o atleta impossibilitado por aquele que apresente condições de participação e
esteja em posição diretamente abaixo dos critérios de classificação estabelecidos.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA TREINADORES
CRITÉRIO ÚNICO
Caso o staff seja composto por dois elementos, será convocado o Treinador responsável
pelo maior número de atletas convocados no conjunto dos atletas masculinos e
femininos.
Em caso de haver treinadores com o mesmo número de atletas selecionados, ficam
estabelecidos os seguintes critérios de desempate:
1. Treinador do atleta que alcançou a vaga por critérios diretos, de acordo com as
prioridades determinadas no Critério Individual para as Vagas 1 e 2;
2. Treinador do atleta mais bem posicionado no ITU World Ranking;
3. Se os treinadores estiverem empatados com um número de atletas maior que 1, o
desempate se dará pela menor soma do ranking entre seus atletas na posição ITU World
Ranking após à competição individual do Campeonato Panamericano de Triathlon 2019;
4. Caso dois treinadores estiverem empatados no ITU World Ranking com atletas de sexo
diferente, o desempate se dará pelo Ranking Olímpico;
5. No caso de existir mais de um atleta por treinador o desempate se dará pela menor
soma do Ranking Olímpico.
Observações:
a. Estes critérios apenas são possíveis de aplicar caso o COB possibilite o enquadramento
da Equipe Brasileira para este evento para dois representantes, a saber, o chefe de
Equipe e o Treinador.
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5. PARA CONSULTA
ANEXO TRIATHLON/TRIATLÓN LIMA 2019
ITU World Ranking Criteria

Os casos omissos serão resolvidos e definidos pela Diretoria Técnica da CBTri e submetidos à
apreciação das Comissões de Treinadores e de Atletas da CBTri.

Sérgio Santos Figueiredo
Diretor Técnico

Ernesto Teixeira Pitanga
Presidente CBTri
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