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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
a. Este documento tem como finalidade operacionalizar as regras de participação na Grande 

Final da Copa Brasil de Sprint Triathlon 
b. A referência é o Regulamento dos Campeonatos Brasileiros de 2014, publicado em 

dezembro de 2013 
 

 
2. DATA DE REALIZAÇÃO: 11 de outubro de 2013 

 
 

3. FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO 
a. O sistema de classificação se aplica de maneira independente para homens e mulheres; 
b. Cada Federação Estadual realizará a sua respectiva seletiva que indicará três atletas 

classificados por cada categoria para a Grande Final; 
c. A vaga conquistada será nominal, pertencente ao atleta, e não poderá ser ocupada por 

outro atleta no caso de desistência. 
d. É obrigatória a realização da seletiva. Não serão aceitos resultados baseados em Rankings 

ou indicações técnicas, salvo o atleta que estiver residindo ou treinando no exterior na 
mesma data da seletiva de sua federação. 

e. O atleta que estiver resisidindo no exterior na mesma data da seletiva de sua federação 
será inscrito na competição após comprovação de seus resultados obtidos em competições 
realizadas fora do país em 2014. Neste caso, a federação terá mais uma vaga na categoria 
do atleta em questão. 

f. O atleta que não conseguir realizar a seletiva na Federação ao qual estiver filiado, poderá 
tentar a vaga em uma seletiva de outra federação. Neste caso, concorrerá a uma das vagas 
na Federação onde realizou a seletiva. 

g. A Federação de Triatlo do Amazonas, por ser anfritiã, poderá selecionar até cinco atletas 
por categoria. 
 

 
4. CATEGORIAS EM DISPUTA (Masculino e Feminino) 

a. Alto Rendimento: Elite, Sub23 e Junior; 
b. Categorias de Idade: 16/17 anos, 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 

anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos, de 70 anos 
em diante. 

c. Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Sprint de 2014, masculino e 
feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23 e Junior. 

 
 



 
 
 
 
 

5. CRONOGRAMA 
 

Até 31 de maio Federações: Indicar à CBTri a data da respectiva seletiva 

31 de agosto Federações: Data limite para realização da seletiva 

01 de junho à 30 de 
setembro 

Federação: Enviar à CBTri a relação nominal dos atletas 
classificados em cada categoria 
Atleta: Realizar a inscrição através do site da CBTri 

 
 
 
 

6.  OBSERVAÇÕES FINAIS 
a. O atleta classificado em uma determinada categoria não poderá mudar de categoria para a 

Grande Final. 
b. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Técnica da CBTri. 
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