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PREÂMBULO 

 

O presente documento regula o acesso dos atletas brasileiros às Competições Internacionais 

oficiais para a modalidade de Triathlon tuteladas pela Confederação Brasileira de Triathlon - 

CBTri. 

 

Sabendo que a participação em eventos internacionais obedece a um conjunto de critérios 

em primeira instância regulados e fixados pela International Triathlon Union - ITU, e que a 

CBTri é a entidade nacional responsável por regular a participação dos atletas brasileiros 

nesses mesmos eventos, compete-nos esclarecer acerca dos critérios e regras que vão definir 

e possibilitar a participação destes atletas em diferentes competições e níveis competitivos. 

 

As competições podem ser divididas em 3 tipos no que diz respeito aos critérios de 

participação: 

1. Competições de acesso direto através de critérios em eventos específicos com vagas 

pré-definidas que são conquistadas nominalmente de acordo com o resultado obtido; 

2. Competições de acesso através de rankings internacionais que ordenam os atletas e 

colocam à disposição vagas variáveis e condicionadas pelas inscrições totais para o 

evento; 

3. Competições reservadas a projetos da CBTri que limitam a participação a atletas pré-

selecionados e que compõem grupos e equipes específicas para essas competições.  

 

Através deste documento, passa a CBTri a divulgar os Critérios de Seleção para os Eventos 

Competitivos Internacionais que dizem respeito ao ano 2020. 
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Elegibilidade e Critérios Gerais 

 

São elegíveis todos os atletas de nacionalidade Brasileira e devidamente filiados à CBTri no 

ano de 2020 e em situação regular em todos os aspectos legais e decorrentes da relação CBTri-

Atleta. 

Apenas poderão ser inscritos para competições internacionais os atletas com os exames 

médico-desportivos de aptidão para participação em atividades físicas esportivas 

devidamente recebidos e confirmados pela CBTri de acordo com a Nota Oficial DT 14/2019 

em vigor e divulgadas em sua página oficial: 

 

http://www.cbtri.org.br/notas_oficiais_2019/ 

http://www.cbtri.org.br/docs/2019/notas_oficiais/NO_DT_14_2019_Exames_PPE_09_DEZ

_2019.pdf 

 

Por forma a proporcionar um enquadramento completo, abaixo incluímos os links internet 

que esclarecem das regras de qualificação para os eventos assinalados, tal como as regras de 

pontuação para os rankings da ITU 

Regras e procedimentos gerais de participação em eventos ITU 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-general-qualification.pdf 
 
Qualificação Jogos Olímpicos Tokyo 2020 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2019-09-27_-_Tokyo_2020_-
_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng.pdf 
 
Critérios Jogos Olímpicos 2020 - CBTri 
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/ 
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/?upf=dl&id=2767 
 
Critérios de Qualificação para o ITU World Triathlon Series e Grand Final 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-
qualification_20171210.pdf 
 
 

http://www.cbtri.org.br/notas_oficiais_2019/
http://www.cbtri.org.br/docs/2019/notas_oficiais/NO_DT_14_2019_Exames_PPE_09_DEZ_2019.pdf
http://www.cbtri.org.br/docs/2019/notas_oficiais/NO_DT_14_2019_Exames_PPE_09_DEZ_2019.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-general-qualification.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2019-09-27_-_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2019-09-27_-_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng.pdf
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-qualification_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-qualification_20171210.pdf
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Critérios de Qualificação para o ITU Triathlon World Cup 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-triathlon-world-cup-
qualification_20171210.pdf 
 
Critérios de Qualificação Continental 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-continental-qualification.pdf 

 

Critérios de Qualificação para o ITU Mixed Relay 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-mixed-relay-qualification.pdf 

 

Critérios de Qualificação para o ITU Multisport 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-multisport-
qualification_20171210.pdf 

 

Regras de Competição da ITU 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf 
 
CRITÉRIOS DE RANKINGS DA ITU: 
 
World Triathlon Series 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-ranking_20171210.pdf 
 
ITU World Ranking 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-world-ranking_20171210.pdf 
 
ITU Mixed Relay Ranking 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-mixed-relay-
ranking_20171210.pdf 
 
ITU Multisport Ranking 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_ranking-criteria-multisport_2019.pdf 
 
ITU Continental Ranking 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_ranking-criteria-continental_2019.pdf 
 
Ranking de Qualificação Olímpica Individual 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-individual-oq-
ranking_20171210.pdf 
 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-triathlon-world-cup-qualification_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-triathlon-world-cup-qualification_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-continental-qualification.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-mixed-relay-qualification.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-ranking_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-world-ranking_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-mixed-relay-ranking_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-mixed-relay-ranking_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_ranking-criteria-multisport_2019.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_ranking-criteria-continental_2019.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-individual-oq-ranking_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-individual-oq-ranking_20171210.pdf
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Ranking de Qualificação Olímpica Team Relay 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-mixed-relay-oq-
ranking_20171210.pdf  

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-mixed-relay-oq-ranking_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-mixed-relay-oq-ranking_20171210.pdf
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I. Critérios de entrada em cada nível competitivo internacional 

A participação em competições internacionais obedece não só a um conjunto de critérios 

fixados pela ITU, como também obriga, do ponto de vista técnico, a um nível mínimo que 

assegure boas condições de representatividade dos atletas brasileiros dentro do panorama 

mundial do triathlon. 

Para além deste aspeto importante que se prende com um nível considerado mínimo para um 

atleta poder ser inscrito num determinado nível de evento, também existem por parte da 

CBTri, preocupações ao nível do processo de desenvolvimento dos atletas, fixando idades 

mínimas de participação e assegurando que os atletas compitam de forma regular em eventos 

nacionais e ganhem experiências competitivas antes de se lançarem no panorama 

internacional. 

Por tais motivos, passa a CBTri a divulgar os critérios mínimos de inscrição em Copas 

Continentais [CC], World Cup [WC] e World Triathlon Series [WTS] que foram mantidos para 

2020, e portanto são iguais ao ano de 2019. 

 

Modelo de Entrada nas Competições Internacionais 
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• Estes Critérios são aplicáveis a todos os atletas que pretendam participar em eventos 

internacionais; 

• Os presentes critérios têm validade até ao final de cada ano; 

• Cada atleta deverá integrar o nível correspondente à competição onde pretende 

participar no ano seguinte; 

• Os atletas que já alcançaram os patamares acima no decorrer da temporada 2019 

encontram-se aptos à inscrição para os eventos correspondentes; 

• O fato de um atleta cumprir os critérios de entrada para um determinado nível não 

determina que a CBTri assuma o encargo da sua participação, apenas possibilitando 

que passe a ser inscrito para o evento em causa, mediante solicitação; 

• Os tempos mínimos são apenas necessários para novas entradas; 

• Os Atletas que pretendam participar pela primeira vez em eventos internacionais 

devem cumulativamente cumprir os critérios do nível [CN] que dizem respeito aos 

rankings e os tempos mínimos; 

• A verificação dos tempos mínimos deverá ser efetuada da seguinte forma: 

o Envio de uma gravação de vídeo em tempo corrido e sem pausas, de ambos os 

testes (por meio de link internet e similares); 

o O teste de corrida deve ser efetuado numa pista de atletismo de 400m sem o 

recurso de outros atletas marcando ritmo/pacing ou influência de 

vácuo/drafting; 

o O teste de natação deve ser realizado em piscina de 25m ou 50m, sem uso de 

qualquer dispositivo, equipamento ou roupa que influencie a propulsão e/ou 

flutuação, podendo ser iniciado com salto do bloco ou não, efetuado de forma 

individual sem o recurso de outros atletas marcando ritmo/pacing ou influência 

de vácuo/drafting; 

o A face dos atletas deverá ser visível tanto no início como no final da gravação 

sem qualquer interrupção da mesma; 
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o A Direção Técnica deverá ser informada por escrito da intenção de um atleta 

se candidatar a participar em uma [CC] através do envio de comunicação para 

os seguintes e-mails: rodrigo.milazzo@cbtri.org.br; sergio.santos@cbtri.org.br 

o O envio da gravação dos testes nos moldes indicados também deverá ser 

efetuado para os e-mails acima mencionados. 

• Os presentes critérios que constam do Modelo de Entrada nas Competições 

Internacionais serão revistos pela Direção Técnica no final de cada ano, podendo os 

mesmos ser reajustados em função das qualidades técnicas e realidade competitiva 

nacional e internacional; 

 

  

mailto:rodrigo.milazzo@cbtri.org.br
mailto:sergio.santos@cbtri.org.br
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II. Calendário Competitivo 

Em anexo e no link abaixo apresentamos a listagem dos eventos competitivos que constam 

do Calendário Internacional de Triathlon em 2020. 

Os detalhes acerca destes eventos Internacionais devem ser regularmente consultados 

através do link para a página oficial da ITU (https://www.triathlon.org/events), pois são 

passíveis de alterações, cancelamentos e atualizações ao longo da temporada. 

 

III. Ordem de Prioridade dos Eventos: 

A. Jogos Olímpicos Tokyo 2020 

B. ITU World Olympic Team Relay Qualification Event 

C. ITU World Triathlon Grand Final 2020 

D. ITU World Triathlon Series 2020 

E. ITU Triathlon World Cup 2020 

F. ITU/PATCO Continental Championships / Campeonato Panamericano 2020 

G. PATCO South American Championships / Campeonato Sulamericano 2020 

H. ITU/PATCO Continental Cups 2020 

I. ITU Multisport World Championships Festival 2020 

 

  

https://www.triathlon.org/events
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IV. Critérios de Seleção por Evento 

A. JOGOS OLÍMPICOS TOKYO 2020 

A.1. Competição Individual 

Local Tokyo, JPN 

Data 
27 Julho 2020 – Masculino 

28 Julho 2020 - Feminino 

Atletas Elegíveis 
Atletas que atendam aos Critérios de Seleção Individuais – 

Jogos Olímpicos Tokyo 2020 

Vagas Definidas pelo critério internacional 

Distâncias Competitivas Standard 

Competições de Seleção Definidas pelo critério internacional e critérios de seleção CBTri 

Critérios de Seleção 

Internacional: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2018-03-19_-
_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng....pdf 
CBTri: 
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/ 

Data de Convocação 
Após aceitação das vagas pelo COB – “1 June 2020 NOCs to 

confirm use of allocated quota places to ITU“ 

 

A.2. Team Relay 

Local Tokyo, JPN 

Data 
24 Julho – 09 Agosto 2020 

01 Agosto 2020 

Atletas Elegíveis 
Atletas que atendam aos Critérios de Seleção para o Team 

Relay – Jogos Olímpicos Tokyo 2020 

Vagas 2M + 2F 

Distâncias Competitivas Mixed Relay 2M+2F – Super-Sprint 

Competições de Seleção Definidas pelo critério internacional e critérios de seleção CBTri 

Critérios de Seleção 

Internacional: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2018-03-19_-
_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng....pdf 
CBTri: 
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/ 

Data de Convocação 
Após aceitação das vagas pelo COB – “1 June 2020 NOCs to 

confirm use of allocated quota places to ITU“ 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2018-03-19_-_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng....pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2018-03-19_-_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng....pdf
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2018-03-19_-_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng....pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL_-_2018-03-19_-_Tokyo_2020_-_Qualification_System_-_Triathlon_-_eng....pdf
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/


 

11 
 

 

B. ITU WTS GRAND FINAL | CAMPEONATO MUNDIAL 2020 

Local Edmonton, CAN 

Data 20 a 23 de Agosto 2020 

Atletas Elegíveis 
• Juniores | Nascidos 2001-2004 

• Sub23 | Nascidos 2000-1997 

• Elite | Nascidos 1996 e depois 

Vagas 
• Juniores | 0-2 Masculino + 0-2 Feminino 

• Sub23 | 0-1 Masculinos + 0-1 Femininos 

• Elite | 0-2 Masculinos + 0-2 Femininos 

Distâncias Competitivas 

• Juniores | Sprint 

• Sub23 | Standard 

• Elite | Standard 

• Team Relay Júnior-Sub23 | Super Sprint 

Competições de Seleção 

• Juniores | Campeonato Continental – Sto Domingo 

(DOM), 19-21 Junho 2020 

• Sub23 | Todas as Competições a contar para o ITU 

World Ranking até 45 dias antes do evento; 

• Campeonato Continental – Sto Domingo (DOM), 19-21 

Junho 2020 

• Elite | Todas as Competições a contar para o ITU World 

Ranking e Ranking WTS até 45 dias antes do evento; 

• Team Relay Júnior-Sub23 | Utilização dos atletas 

convocados e composição do Team Relay em função das 

competições individuais em Edmonton 

Critérios de Seleção 

• Juniores | TOP 15 no Campeonato Continental Junior 
2020 

• Sub23 | TOP 3 no Campeonato Continental Sub23 2020 
+ TOP 150 ITU World Ranking 45 dias antes do evento; 

• Elite | TOP 50 Ranking WTS até 45 dias antes do evento 

Data de Convocação Após publicação das Start Lists por parte da ITU 

Comentários 

JUN e Sub23: Caso existam mais atletas que cumpram os 
critérios de seleção do que vagas disponibilizadas pela ITU, 
serão convocados por ordem de classificação do Campeonato 
Continental 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-
qualification_20171210.pdf  
Regras de Competição ITU “CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E RANKING”  
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
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C. ITU MIXED RELAY QUALIFICATION EVENT 

Local Chengdu, CHN 

Data 9 Maio 2020 

Atletas Elegíveis Nível [WC] 

Vagas 2 Masculinas + 2 Femininas + 1 suplente M e F 

Distâncias Competitivas Mixed Team Relay 

Competições de Seleção 
Todas as Competições de Qualificação Olímpica até à World 

Cup de Brasília dia 3 de Abril 2020 (inclusive) 

Critérios de Seleção 
Melhores 2 Atletas Masculinos e Femininos do Ranking de 
Qualificação Olímpica até à World Cup de Brasília dia 3 de Abril 
2020 (inclusive) 

Data de Convocação A seguir à à World Cup de Brasília dia 3 de Abril 2020 

Comentários 

• Os Atletas convocados poderão participar na World Cup no 

mesmo local no dia seguinte (10 Maio), caso seja necessário 

ou opção do treinador 

https://www.triathlon.org/events/event/2020_chengdu_itu_mixed_relay_olympic_qualif
ication_event 

 

D. WORLD TRIATHLON SERIES 2020 

Data - Local  Distância Competitiva 

6-7 Março - Abu Dhabi, Emirados Arábes Unidos Sprint / 4x Mixed Relay 

18-19 Abril - Bermudas Standard 

16-17 Maio – Yokohama, Japão Standard 

6-7 Junho – Leeds, Grã Bretanha Standard 

27-28 Junho – Montreal, Canadá Standard 

11-12 Julho – Hamburgo, Alemanha Sprint / 4x Mixed Relay (Mundial) 

20-23 Agosto – Edmonton, Canadá Standard 

Atletas Elegíveis Nível [WTS] 

Vagas 
A definir por cada competição dependendo de 
ITU WTS Ranking e ITU World Ranking 
 

Critérios de Seleção 

6-7 Março - Abu Dhabi, Emirados Arábes Unidos 

Melhores 2 Atletas Masculinos e 2 
Femininos do Ranking Qualificação 
Olimpica 45 dias antes do evento 
*Tendo em conta Team-Relay, poderá ir 
mais uma atleta acima de das vagas 
individuais conseguidas 

https://www.triathlon.org/events/event/2020_chengdu_itu_mixed_relay_olympic_qualification_event
https://www.triathlon.org/events/event/2020_chengdu_itu_mixed_relay_olympic_qualification_event
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18-19 Abril - Bermudas 

Melhores 2 Atletas Masculinos e 2 Femininos 
do Ranking Qualificação Olimpica 45 dias 
antes do evento 
*Dependente da preparação específica para o 
evento de qualificação Olímpico por team 
realy 

16-17 Maio – Yokohama, Japão 

Participação apenas por opção técnica e para 
atletas que participarem no evento de 
qualificação Olímpico por team realy em 
Chengdu 

6-7 Junho – Leeds, Grã Bretanha Participação não prevista 

27-28 Junho – Montreal, Canadá Paticipação não prevista 

20-23 Agosto – Edmonton, Canada Critérios específicos Ponto C. 

Data de Convocação Depois da publicação da start list por parte da ITU 

Comentários 

• Para as competições que fazem parte do planejamento 
da CBTri, podem participar outros atletas desde que 
cumpram os critérios de elegibilidade [WTS] 

• A participação nas restantes competições, que não 
fazem parte do planejamento da Cbtri, será da 
responsabilidade financeira dos atletas desde que 
cumpram os critérios de elegibilidade [WTS] 

• A gestão dos “Change Name” é da inteira 
responsabilidade da Cbtri para cada evento de acordo 
com o planejamento e objetivos 

• Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos vão contar para 
o ranking WTS em termos de pontos, não contantdo 
para mais nenhum outro ranking 

• De acordo com necessidades específicas da 
qualificação Olímpica e de acordo com a estratéria de 
qualificação em função da evolução dos atletas nos 
rankings, os periodos de inscrição e execurção para 
cada competição serão ajustados caso a caso 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-
qualification_20171210.pdf 

 

  

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-qualification_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-wts-grandfinal-qualification_20171210.pdf
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E. ITU TRIATHLON WORLD CUP 2020 

Data - Local  Distância Competitiva 

22-33 Março – Sarasota, Estados Unidos Sprint 

3 e 5 Abril – Brasília, Brasil Standard + Team Relay Panamericano 

25-26 Abril – Huatulco, México Sprint 

10 Maio – Chengdu, China Sprint 

Atletas Elegíveis Nível [WC] 

Vagas 

A definir por cada competição | ITU World Ranking 

Sarasota, Huatulco, Chengdu| 2F e 2M 

Brasília | 4F + 4M 

Competições de Seleção 

22-33 Março – Sarasota, Estados Unidos 
Melhores 2 Atletas Masculinos e 2 
Femininos do Ranking Qualificação 
Olimpica depois de WTS Abu Dhabi 

3 e 5 Abril – Brasília, Brasil 
Melhores 4 Atletas Masculinos e 4 
Femininos do Ranking Qualificação 
Olimpica depois de WC Sarasota 

25-26 Abril – Huatulco, México 
Melhores 2 Atletas Masculinos e 2 
Femininos do Ranking Qualificação 
Olimpica depois de WC Brasilia 

10 Maio – Chengdu, China 
Equipe selecionada para Team evento 
qualificação Olímpica Relay Chengdu 

Data de Convocação Nas datas limite das competições de seleção 

Comentários 

• As competições que constam acima são as que fazem 

parte do planejamento de CBTri com composição de 

equipes para cada um dos eventos; 

• Para as competições que fazem parte do planejamento 

da CBTri, podem participar outros atletas desde que 

cumpram os critérios de elegibilidade [WC] 

• A participação nas restantes competições será da 

responsabilidade financeira dos atletas desde que 

cumpram os critérios de elegibilidade [WC] 

• Poderá acontecer utilizarmos o orçamento com 

porporções F e M distintas das mencionadas, 

dependendo da programção da cada atleta. Isto é, 

poderá a contecer por exemplo, no lugar de 2F+2M 
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irem em algumas competições 1F + 3M caso seja 

entendido como necessário 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-triathlon-world-cup-
qualification_20171210.pdf 

 

  

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-triathlon-world-cup-qualification_20171210.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-triathlon-world-cup-qualification_20171210.pdf


 

16 
 

 

F. CAMPEONATO PANAMERICANO 2020 

Local Santo Domingo, República Dominicana 

Data 20-21 Junho 2020 

Atletas Elegíveis 

• Youth | Nascidos 2005 

• Juniores | Nascidos 2001-2004 

• Sub23 | Nascidos 2000-1997 

Vagas 

• Youth | A ser definida (dependência de ITU/PATCO) 

• Juniores | 0-2 Masculinos + 0-2 Femininos  

• Sub23 | 0-1 Masculino + 0-1 Feminino 

Distâncias Competitivas 

• Youth | Super-Sprint 

• Juniores | Sprint 

• Sub23 | Standard 

Competições de Seleção 

• Youth | Campeonato Sulamericano 2020, 02-03 Maio 

2020, Lima, Peru; 

• Juniores | Campeonato Sulamericano 2020, 02-03 Maio 

2020, Lima, Peru; 

• Sub23 | Campeonato Sulamericano 2020, 02-03 Maio 

2020, Lima, Peru; 

Critérios de Seleção 

• Youth | Melhor Brasileiro/Brasileira TOP 10 

Campeonato Sulamericano 2020 

• Juniores | 02 Melhores Brasileiros/Brasileiras TOP 10 

Campeonato Sulamericano 2020 

• Sub23 | Melhor Brasileiro/Brasileira TOP 10 

Campeonato Sulamericano 2020 

• Demais vagas por seleção com base em critérios 

técnico-competitivos da DT CBTri 

Data de Convocação Depois da publicação das Start List por parte da ITU  

Observações 

1) Caso existam mais atletas que cumpram os critérios de 

seleção do que vagas disponibilizadas pela ITU/PATCO 

ou acima das vagas apoiadas pela CBTri, serão 

selecionados primeiro por ordem de classificação das 

competições indicadas de critério de Seleção para Youth 

e Juniores, enquanto para Sub23, será por ordem do ITU 

World Ranking; 
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2)  Para atletas Youth (nascidos em 2005) e Junior 

(nascidos 2001-2004) acima das vagas apoiadas pela 

CBTri, a participação está condicionada aos critérios 

técnicos da DT CBTri, porém sem apoio; 

3) Para atletas Sub23 (nascidos em 2000-1997) acima das 

vagas apoiadas pela CBTri, a participação está 

condicionada aos critérios técnicos da DT CBTri e dos 

resultados das seguintes competições: [CC] Santos, [CC] 

Aracaju e Campeonato Sulamericano 2020, além do ITU 

World Ranking até 04 Maio 2020. 

4) Para atletas Elite (nascidos 1996 em diante), a 

participação está condicionada aos critérios técnicos da 

DT CBTri e dos resultados das seguintes competições: 

[CC] Santos, [CC] Aracaju e Campeonato Sulamericano 

2020, além do ITU World Ranking até 04 Maio 2020. 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-continental-qualification.pdf 

  

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-continental-qualification.pdf
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G.  CAMPEONATO SULAMERICANO 2020  

Local Lima, Peru 

Data 02-03 Maio 2020 

Atletas Elegíveis 

• Youth | Nascidos 2005 

• Juniores | Nascidos 2001-2004 

• Sub23 | Nascidos 2000-1997 

Vagas 

• Youth | 0-1 Masculino + 0-1 Feminino 

(A ser definida - dependência de ITU/PATCO) 

• Juniores | 0-2 Masculinos + 0-2 Femininos  

• Sub23 | 0-1 Masculino + 0-1 Feminino 

Distâncias Competitivas 
• Youth | Super-Sprint 

• Juniores | Sprint 

Competições de Seleção 
• 1ª Etapa Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint | TriDay 

Series São Paulo (SP), 22 Março 2020 

Critérios de Seleção 

• Youth | Campeão Masculino (dentro do Top 10 Ranking 

Brasileiro de Triathlon Youth 2019 e/ou Top 5 Brasileiro de 

Triathlon Sprint Open 2019) + Campeã Feminina (dentro do 

Top 5 Ranking Brasileiro de Triathlon Youth 2019 e/ou Top 3 

Brasileiro de Triathlon Sprint Open 2019) 

• Juniores | Top 3 Masculino (dentro do Top 10 Ranking 

Brasileiro de Triathlon Junior 2019 e/ou Top 10 Brasileiro de 

Triathlon Sprint Open 2019) + Top 3 Feminino (dentro do Top 

5 Ranking Brasileiro de Triathlon Junior 2019 e/ou Top 5 

Brasileiro de Triathlon Sprint Open 2019) 

• Sub23 | Campeão Masculino (dentro do Top 15 Ranking 

Brasileiro de Triathlon Elite/Sub23 2019 + Campeã Feminina 

(dentro do Top 10 Ranking Brasileiro de Triathlon Elite/Sub23 

2019) 

Data de Convocação 23 de Março de 2020, através de Nota Oficial da DT CBTri 

Observações 

Caso existam mais atletas que cumpram os critérios de 

seleção do que vagas disponibilizadas pela ITU/PATCO ou 

acima das vagas apoiadas pela CBTri, poderão solicitar sua 

inscrição para ser submetida à apreciação da DT CBTri os 

seguintes atletas: 



 

19 
 

 

1) Youth: Top 10 Masculino Youth que estejam nos 10% do 

tempo do 1º Lugar e Top 10 Masculino Youth que estejam 

nos 10% do tempo do 1º Lugar do Brasileiro de Triathlon 

Sprint Open 2019 + Top 10 Feminino Youth que estejam nos 

10% do tempo do 1º Lugar e Top 10 Feminino Youth que 

estejam nos 10% do tempo do 1º Lugar do Brasileiro de 

Triathlon Sprint Open 2019; 

2) Junior: Top 10 Masculino Junior que estejam nos 10% do 

tempo do 1º Lugar e Top 10 Masculino Junior que estejam 

nos 10% do tempo do 1º Lugar do Brasileiro de Triathlon 

Sprint Open 2019 + Top 10 Feminino Junior que estejam nos 

10% do tempo do 1º Lugar e Top 10 Feminino Junior que 

estejam nos 10% do tempo do 1º Lugar do Brasileiro de 

Triathlon Sprint Open 2019; 

3) Sub23: Top 20 Ranking Brasileiro de Triathlon Masculino 

2019 Elite/Sub23 + Top 10 Ranking Brasileiro de Triathlon 

Feminino Elite/Sub23 2019. 
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H. COPAS CONTINENTAIS CAMTRI 2020 

Data - Local  Distância Competitiva 

09 Fevereiro - Santos, Brasil Sprint 

29 Março – Aracaju, Brasil Sprint 
 

 

Atletas Elegíveis Critérios de Seleção CBTri - Nível [CC] 

Vagas 
Todas as que sejam possíveis através de disponibilidade de 

vagas em Start List e de acordo com as regras da ITU/PATCO 

Competições de Seleção 

• Atletas Projeto Seleção Brasileira 

• Ranking Brasileiro Elite/Sub23 2019 + ITU World Ranking 

de acesso ao nível [CC]  

Critérios de Seleção 

• Atletas Projeto Seleção Brasileira 

• Ranking Brasileiro Elite/Sub23 2019 + ITU World Ranking 

de acesso ao nível [CC] 

Data de Convocação Competições não sujeitas a convocação 

Comentários 

• Nenhuma das etapas das Copas Continentais estará 

sujeita a apoio da CBTri 

• Somente apenas as duas Copas Continentais no Brasil 

(Santos 2020 e Aracaju 2020) estarão sujeitas a apoio na 

isenção de inscrição para os Atletas que fazem parte do 

grupo de apoio da Seleção Brasileira 2020 

• Não será possibilitada a participação aos atletas que não 

cumpram com o nível de acesso [CC], nomeadamente em 

respeito aos tempos mínimos publicados e forma de 

comprovação destes; 

• Os Atletas que já fazem parte do nível [WC] ou [WTS] 

estão isentos de cumprir com os tempos mínimos 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-continental-qualification.pdf 

 

  

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2019-continental-qualification.pdf
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I. ITU MULTISPORT WORLD CHAMPIONSHIP FESTIVAL 2020 

Local Almere-Amsterdam, Holanda 

Data 04 Setembro – 13 Setembro 2020 

Atletas Elegíveis 

• Juniores | Nascidos 2001-2004 

• Sub23 | Nascidos 2000-1997 

• Elite | Nascidos 1996 e depois 

Vagas 

Para cada modalidade, cota máxima de 6 atletas por gênero: 

• Juniores | 6 Masculinos + 6 Femininos 

• Sub23 | 6 Masculinos + 6 Femininos 

• Elite | 6 Masculinos + 6 Femininos 

Distâncias Competitivas 

Aquathlon: Standard (1000m/5km) 

Duathlon: Standard & Sprint (10km/40km/5km & 

5km/20km/2.5km) 

Long Distance: Triple Olympic (3800m/180km/42.2km) 

Cross Triathlon: Standard (1000m/29.5km/7.5km) 

Aquabike: Long (3800m/180km) 

Competições de Seleção 
Rankings 2020 dos Campeonatos Brasileiros de Aquathlon, 

Duathlon, Longa Distância, Cross Triathlon e Aquabike 

Critérios de Seleção 

Para cada modalidade, serão selecionados os 6 atletas Junior, 

Sub23 e Elite por gênero, através dos respectivos Rankings 

Brasileiros 2019 

Data de Classificação 31 de Dezembro de 2019 

Observações 

Participação restrita aos atletas de Aquathlon, Duathlon, Longa 

Distância, Cross Triathlon e Aquabike que participaram das 

competições seletivas do Alto Rendimento em 2019, 

respeitando o Regulamento de Classificação para os 

Campeonatos Mundiais de 2020.  

Atletas classificados serão responsáveis por todos os custos 

inerentes à sua participação 

(inscrição/bilhete/hospedagem/alimentação). 

___________________________________________________________________________ 
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V. Critérios de Acesso aos Níveis de Apoio 

 

Considerando a realidade do Triathlon no Brasil e as necessidades especiais de preparação 

dos atletas do Alto Rendimento e Seleções Nacionais em função do elevado nível de exigência 

na preparação para as competições e da necessidade de custos extras com equipamentos e 

materiais de elevado custo de aquisição e manutenção, a CBTri criou em 2018 um sistema de 

apoio aos atletas. Estando o Alto Rendimento diretamente relacionado com a obtenção de 

resultados de excelência, o apoio concedido será sempre diretamente relacionado com os 

resultados desportivos alcançados e com níveis de apoio que apontem ao mérito. 

 

No Anexo I consta a tabela de acesso a cada nível, referida como “Tabela de Acesso aos Níveis 

de Apoio para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais”, tendo sido esta revista para o ano 

2021 com entrada no novo ciclo Olímpico. Esta proposta da Diretoria Técnica da CBTri 

submetida à apreciação da Diretoria da Organização Esportiva e das Comissões de Atletas e 

Treinadores, para posterior aprovação e publicação, entrando em vigor no primeiro dia útil do 

ano seguinte. 

 

As competições e rankings que constam do Anexo I são na sua totalidade organizados sob o 

suporte da International Triathlon Union – ITU e/ou das Federações Continentais que a 

representam. 

 

Em cada ano será também definido e publicado o montante do apoio correspondente a cada 

nível. 

 

A tabela mencionada no parágrafo anterior obedece ainda aos seguintes pressupostos: 

1. O acesso através do ranking WTS considera a respectiva posição no seu 

encerramento, ao final da respectiva temporada competitiva; 
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2. O acesso através da ITU World Ranking considera a respectiva posição após a última 

competição do ano e publicação do ranking final pela ITU, ao final da respectiva 

temporada competitiva; 

3. Apenas serão consideradas as competições anuais ou com várias etapas pertencentes 

aos circuitos mencionados que pertençam ao calendário competitivo que será usado 

para avaliação; 

4. Em eventos com eliminatórias apenas serão considerados os resultados obtidos na 

classificação geral após a realização das finais; 

5. O acesso através das etapas de WTS e de World Cup considera o mínimo de 2 

competições, contando os 2 melhores resultados através daquele que proporcionar o 

acesso ao nível inferior atingido; 

6. Poderá existir cruzamento de resultados entre WTS e World Cup, sendo considerado 

aquele que proporciona o acesso ao nível inferior atingido; 

7. Nos Campeonatos Panamericanos será considerada a distância Sprint para os Juniores 

e o Paratriathlon, e a distância Standard para os Elite e Sub23; 

 

Anexo I: Tabela de Acesso aos Níveis de Apoio para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais 
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CONCLUSÃO 

 

Todos os procedimentos de inscrições devem atender à seguinte padronização de solicitação: atleta e 

treinador devem enviar email para a Gerência Técnica da CBTri (rodrigo.milazzo@cbtri.org.br), com 

cópia à Direção Técnica da CBTri (sergio.santos@cbtri.org.br), considerando os critérios de seleção 

estipulados para participação conforme o nível da competição objetivada, obedecendo os prazos 

máximos de solicitação à realização dos eventos de acordo com o nível específico: 

• [CC]: 45 dias prévios ao evento 

• [WC]: 60 dias prévios ao evento 

• [WTS]: 75 dias prévios ao evento 

 

A Divulgação e Convocação serão somente realizadas para as provas/eventos que compõem os 

projetos que estão ao abrigo da CBTri. Todos os atletas interessados em competir em quaisquer 

eventos que não estejam no planejamento CBTri em 2020, devem entrar em contato por email com a 

Gerência Técnica CBTri com antecipação de 60 dias, sendo desejável a apresentação de um 

planejamento anual à DT da CBTri. 

 

Todos e quaisquer procedimentos de reclamação por parte dos atletas das categorias do Alto 

Rendimento devem ser enviados através de email para a Gerência Técnica da CBTri, com cópia à 

Diretoria Técnica da CBTri e Presidência da CBTri, no prazo de 3 dias a contar do momento da 

publicação da convocação para cada competição dos projetos ao abrigo da CBTri. A DT terá o mesmo 

prazo de 3 dias para dar retorno por escrito à reclamação apresentada. 

 

  

mailto:rodrigo.milazzo@cbtri.org.br
mailto:sergio.santos@cbtri.org.br
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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. 

 

 

 

 

 
 

Ernesto Teixeira Pitanga 
Presidente 
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ANEXO I 

Tabela de Acesso aos Níveis de Apoio para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais 2020 

 

 

 

 

 

 


