
 

 

 

NOTA OFICIAL DT 04/2021 

 

 

Brasília, 28 de Junho de 2021 

  

 

Seletiva de Qualificação por Resultado 

Jogos Panamericanos Junior Cali 2021 

 

1. Esta Nota Oficial objetiva definir o processo de seleção de qualificação por resultado 

que servirá como critério técnico e base analítica final de seleção e formação da 

Equipe Triathlon Brasil para os Jogos Panamericanos Junior Cali 2021. 

 

2. O processo de seleção de qualificação por resultado se dará através da participação 

no evento competitivo COPA BRASÍLIA DE TRIATHLON – 3ª ETAPA, distância SPRINT, 

que será realizado na cidade de Brasília (DF) no dia 01 de Agosto de 2021 

(https://www.mksesportes.com.br/copa-brasilia-de-triathlon). 

 

3. A não participação no evento competitivo COPA BRASÍLIA DE TRIATHLON – 3ª ETAPA, 

distância SPRINT implica na eliminação direta do processo de seleção, independente 

do motivo pelo qual o atleta não possa participar. 

 

4. Estarão aptos a participar do processo de seleção de qualificação por resultado 

somente os atletas que tenham participado do processo de pré qualificação por 

performance para os Jogos Panamericanos Junior Cali 2021, realizado pela 

Confederação Brasileira de Triathlon durante o período de 01 de Março e 15 de Abril 

de 2021, conforme descrito na Nota Oficial DT 03/2021. 

 

 

https://www.mksesportes.com.br/copa-brasilia-de-triathlon


 

 

 

5. Poderão participar do processo de seleção de qualificação por resultado somente os 

atletas que tenham atendido rigorosamente às condições temporais para distâncias 

pré definidas determinadas pela Diretoria Técnica Triathlon Brasil em ambas as 

modalidades de natação e corrida, conforme descrito na Nota Oficial DT 03/2021. 

 

6. Após a apuração e análise das performances do referido processo de pré qualificação 

para os Jogos Panamericanos Junior Cali 2021 por parte da Diretoria Técnica Triathlon 

Brasil, foram considerados como pré-qualificados os atletas com os melhores tempos 

inclusos nos requisitos mínimos de tempo estipulados de ambas as modalidades de 

natação e corrida. 

 

7. Para este referido processo de seleção de qualificação por resultado, os atletas pré 

qualificados estarão concorrendo à 01 vaga masculina da Equipe Triathlon Brasil para 

os Jogos Panamericanos Junior Cali 2021, em função da seleção prévia dos demais 

atletas por critérios técnicos apurados e analisados pela Diretoria Técnica Triathlon 

Brasil. 

 

8. Neste processo de seleção de qualificação por resultado será utilizado como critério 

técnico classificatório para integração da vaga masculina disponível da Equipe 

Triathlon Brasil para os Jogos Panamericanos Junior Cali 2021 o melhor resultado 

obtido entre os atletas masculinos pré qualificados e participantes no evento 

competitivo COPA BRASÍLIA DE TRIATHLON – 3ª ETAPA, distância SPRINT. 

 

9. Casos omissos e não incluídos nesta Nota Oficial serão resolvidos pela Direção Técnica 

Triathlon Brasil em conjunto com as Comissões de Atletas e Treinadores Triathlon 

Brasil. 

 

 

 

 
Rodrigo Milazzo 
Gerente Técnico 

 


