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                                      Documento Comissão de 

atletas nº 05/2021 

 

 

ATA DE REUNIÃO REMOTA REALIZADA EM  08/01/2021 

     Início 18:00 hs e término 19: 10 hs de Brasília .  

Local: Reunião realizada por meio do aplicativo Skype. 

Data: 08/01/2021. 

Duração: Das 18: 00 às 19:10 hs. 

• Reuniram-se às 18: 00 Hs do dia 08/01/2020 , os membros da Comissão de Atletas da 

Confederação Brasileira de Triathlon, por meio do aplicativo de conferência on-line “Skype”, 

para tratar e deliberar o que segue: 

• Os membros estão indicados abaixo, bem como a informação de presença. 

• Os membros serão indicados no transcorrer do texto apenas pelo primeiro nome. 

• Todas as deliberações são confidenciais até a versão final da ATA. 

 

Atos: 

A. O Presidente Danilo secretariou a reunião e ficou responsável de fazer a ata 

posteriormente. 

B. Os assuntos foram discutidos na ordem da pauta de convocação da reunião. 



 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 
 

SHJB III E/Q 3/5, Avenida das Paineiras, Ed. jardim Imperial, Bloco B Sala 114 - Jardim Botânico – Brasília/DF | CEP: 71.681-125 
Tel: 55 61 3246-5308 | www.cbtri.org.br | Filiada à International Triathlon Union – ITU www.triathlon.org 

 

 

1.  Calendário dos Campeonatos Brasileiros de todas as 

modalidades, bem como o planejamento de provas do ano de 

2021. 

 

 

1.1 –  Em apresentação do Calendário nacional de todas as modalidades pela confederação, 

surgiram  muitas dúvidas a respeito do mesmo, e como este foi feito.  Visto que pela situação 

de Pandemia que nos encontramos a comissão deliberou que seria mais produtivo realizar 

provas regionais para que posteriormente os classificados fossem as provas nacionais. Assim 

tentando regionalizar e a partir daí nacionalizar as mesmas. 

Desta forma , foi  dividido a comissão de acordo com as respectivas categorias em busca de 

opiniões sobre o calendário e a melhor forma de aplicá-lo junto ao CADIM na próxima reunião. 

os atletas responsáveis por cada categoria assim se distribuíram  

 

Alto rendimento:                                                                      Paratriathlon:  

 - Danilo Pimentel                                                                 -Emerson Neves 

- Luisa BAptista                                                                     - Fernando Aranha 

-  Pamella de Oliveira                                                           Infantil: 

- Vitória Lopes                                                                        - Manoel Alberto Lopes  

Categorias de idade: 

 -  Manoel Alberto Lopes 

- Carolline  Gomes 
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- Iuska Sampaio 

- Leonardo Setandicola 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 Com o prazo de  até o dia 21.01.2021 para todos integrantes 

buscarem informações e apresentarem as opiniões dos atletas em 

geral, juntamente com a apresentação da versão da confederacao sobre o regulamento 2021. 

segue abaixo os pontos requeridos e questionados pela comissao e passivel de adaptacao no 

regulamento do corrente ano. 

2.1  Houve o  levantamento do calendário, referente a quantidade de provas do paratriathlon,  

pois o quorum nacional de tal categoria é bem baixo, logo haverá provas em que nao sequer 

haverá disputa, o que não eleva o nível da modalidade no país, levantou-se também os gastos 

com oficiais técnicos desnecessários para tal tipo que o paratriathlon exige, havendo  muita 

despesa por parte da confederação, sem necessidade, o ponto seria redução de provas com 

mais competitividade. Em contrapartida no fim do campeonato premiar o melhor do 

paratriathlon nacional em suas categorias com valor monetário, visto que o paratriathlon 

também é alto rendimento. 

2.2  Quanto ao Campeonato Brasiliero de longa distância no qual se menciona 3 etapas e com 

final são paulo, observa-se que esta não aparece Elite no site da Iron Man. Deliberou-se a Elite 

e sub 23 em etapa única com prémio monetário maior, com também apoio total da 

confederação ao Mundial, visto que gera uma maior competitividade e faz um interesse maior 

dos atletas elites de longa distância em estar presente, visto que serão valorizados e podem 

assim representar o país em provas internacionais. E que este apoio já se seja decidido no dia 

da prova com a pergunta se o campeão tem interesse de ir, caso negativo, rolando a vaga até o 

atleta que aceitar ir com tal apoio ao evento Mundial; Quanto às categorias de idade  surgiu 

uma dúvida pois são 3 provas, sendo que o regulamento fala em maior pontuação na etapa final, 

porém para as categorias esta etapa final nem mais apresenta vagas de inscrição, fazendo nao 

ser uma disputa justa já que se trata de campeonato Brasileiro com maior peso maior na final 

que nem todos terão acesso.  O que se deliberou foi, haver um descarte e a pontuação ser igual 

em todas as etapas visto a impossibilidade de todos se inscreverem em pé de igualdade.  
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2.3 Em discussão sobre os eventos de aquathlon categorias de 

idade , observou um número elevado de eventos, com 

possibilidade de tirar confrontos entre os atletas que faz com que 

o ranking não seja tão fidedigno tirando confrontos pelo real 

campeão. Na elite, sub, junior, que o campeão seja definido em 

etapa única final, bem com duathlon, porém já neste pediu-se a 

criação de mais um evento para que seja definido em no mínimo 

duas provas sem descarte soma dos dois resultados a efeito de campeão Brasileiro. 

2.4   Ficou tembem levantado quais os cadernos de encargos dos eventos ?  possivel da 

confederacao fazer chegar na mao da comissao tal documentos?  

 

 

 

 

 

2.4   Nas categorias infantis, o que foi questionado e levado a bom tom por parte dos membros 

da comissão, se tem possibilidade de isenção de inscrição desta faixa etária nos eventos que 

forem em conjunto com  as categorias de idade nos aquathlons, duathlons e brasileiros 

standard e sprint.  

  E nada mais havendo para discussão , o presidente Danilo deu por encerrada a reunião . 

Composição da Comissão de Atletas da CBTRI na presente data : 

1. Danilo Souza Araujo Pimentel (Presidente) – presente. 

2. Manoel Alberto Lopes ( Vice –Presidente )  

3 .Emerson Neves – Presente 



 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 
 

SHJB III E/Q 3/5, Avenida das Paineiras, Ed. jardim Imperial, Bloco B Sala 114 - Jardim Botânico – Brasília/DF | CEP: 71.681-125 
Tel: 55 61 3246-5308 | www.cbtri.org.br | Filiada à International Triathlon Union – ITU www.triathlon.org 

 

 

4. Carolline  Gomes- Presente 

5. Iuska Sampaio  Presente 

6.Leonardo setandicola 

7.Pamella de Oliveira  

8. Luisa Baptista. 

9. Vittoria Lopes 

 

 

 

                __________ ________________________ 

              Presidente Comissão de atletas CBTRI 
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