
 

 

 

ATUALIZAÇÕES DE REGRAS – ITU 2015 

As regras de competição da ITU foram atualizadas em Dezembro/2014 de acordo com o seu 

departamento técnico e aquelas consideradas de maior impacto para os atletas são 

apontadas abaixo: 

(os números indicam as regras encontradas no manual da ITU, disponível através do link 

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_december20141.pdf) 

 

2. CONDUTA DOS ATLETAS 

2.1 (xii) Seguir o percurso descrito ; 

2.4 (c) A ITU estimula que atletas realizem avaliações médicas periódicas, incluindo um 

eletrocardiograma (ECG) de 12 pontos ; 

2.8 (b) As regras de uniforme determinam a limitação de espaço no uniforme dos atletas 

incluindo logos comerciais. Não é permitido mostrar qualquer tipo de demonstração de 

propaganda política, religiosa ou racial. Alternativamente, Oficiais Técnicos podem solicitar 

ao atleta que use um marcador permanente ou outros meios para eliminar logos no uniforme 

que não atendam às regras de competição ; 

3. PENALIDADES 

3.3 (d) Um cartão azul será usado para violações de vácuo no segmento de ciclismo, e para as 

demais violações será usado um cartão amarelo ; 

4. CONDUTA NA NATAÇÃO 

4.2 (a) Uso de roupa de borracha para grupos de idade: acima de 1500m – proibido acima de 

24.5°C e obrigatório abaixo de 16°C ; 

4.5 (e) Largada em Falso Elite/Sub23/Junior: penalização na área de transição (10” Sprint, 15” 

Standard e 30” Média/Longa Distância) ; 

4.6 (e) Largada em Falso Age Group: penalização na área de transição (10” Sprint, 15” 

Standard e 30” Média/Longa Distância) ; 

5. CONDUTA NO CICLISMO 

5.2 (c) (vii) Para competições Age Group com vácuo (Sprint em 2016), rodas devem ter as 

seguintes características: ter pelo menos 12 raios e rodas fechadas não são permitidas ; 
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5.2 (d) (ii) Para competições Age Group com vácuo (Sprint em 2016), guidões devem possuir 

as seguintes características: somente formato em gota tradicional e plugados (fechados), e 

Clips (aerobar) não são permitidos ; 

5.5 (b) (i/ii) Competições Age Group com vácuo: proibido entre atletas de gênero diferente e 

por meio de moto ou veículo ; 

5.5 (c) (iv) Competições sem vácuo: as zonas de vácuo estabelecidas são 12 metros (Elite), 10 

metros (Age Group), 12 metros (Motos) e 35 metros (veículos), também válida para eventos 

com vácuo ; 

5.6 (c) Competições sem vácuo: penalidades de tempo por vácuo (1 minuto – Sprint, 2 

minutos – Standard, 5 minutos – Média/Longa Distância) 

5.6 (e/f) Competições sem vácuo: desqualificação por vácuo (2 violações – Sprint/Standard, 3 

violações – Média/Longa Distância) 

7. CONDUTA NA ÁREA DE TRANSIÇÃO 

7.1 (b) (i) Bicicleta deve ser colocada no rack de uma maneira que não bloqueie ou interfira 

na progressão de outro atleta ; 

7.1 (g) Se durante o monte ou desmonte o atleta perder suas sapatilhas ou outros 

equipamentos, eles serão recolhidos pelos OTs e nenhuma penalidade será aplicada ; 

11. OFICIAIS TÉCNICOS 

11.1 (c) (i/ii) Para realizar uma prova sob as regras estipuladas, é necessária a presença do 

Delegado Técnico e Árbitro Geral ; 

 

As demais regras não sofreram alterações significativas, porém alguns pontos considerados 

de importância merecem uma atenção e portanto é sugerida a leitura dos seguintes itens do 

manual de regras da ITU 2015: 

2. CONDUTA DOS ATLETAS 

2.12 Condições Excepcionais ; 

4. CONDUTA NA NATAÇÃO 

4.7 Procedimento de Largada ; 

17. PARATRIATHLON 

17.2 Classes Esportivas ; 

17.4 Classes Elegíveis e Formatos de Competição 

 

Para maiores informações sobre as mudanças nas regras de competição da ITU, acesse: 

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_december20141.pdf 
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