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REGULAMENTO ALTO RENDIMENTO
CAMPEONATOS BRASILEIROS 2020

1. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020 corresponde à Etapa Final do
Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020, atribuindo o título de Campeão
Brasileiro de Triathlon Standard 2020 aos campeões desta respectiva etapa final,
qualificação distinta do Ranking Brasileiro de Triathlon 2020 que identifica, ao final
da temporada 2020, o melhor atleta de 2020 através da regularidade de resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020 irá determinar os Campeões
Brasileiros de Triathlon Standard 2020 das categorias Elite e Sub23 do Alto
Rendimento na distância Standard e o resultado final será o resultado obtido na
etapa final única a se realizar.
C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020 será realizado em etapa final
única:
• 15 de novembro de 2020: Brasília (DF)
A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020 faz parte do
Ranking Brasileiro de Triathlon 2020, de acordo com as Normas dos Rankings
Brasileiros de Triathlon 2020 e seus referentes critérios e especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite e Sub23
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Standard de 2020,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite e
Sub23, respectivamente.
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E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020
será distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos anexa, com uma
base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os demais atletas
pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação anterior com
rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a pontuação será
igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200 pontos.
F) CUT-OFF
Os atletas do Alto Rendimento (Elite/Sub23), para que possam conquistar os pontos
relativos à sua classificação, deverão finalizar a prova dentro da margem de tempo
(Cut-Off), com base no referencial percentual de tempo dos primeiros colocados,
sendo este de cinco por cento (5%) do tempo do 1º lugar para os atletas do sexo
masculino e oito por cento (8%) do tempo do 1º lugar para as atletas do sexo
feminino.
G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa final e única.
H) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020, todo e
qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota
Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame
de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Triathlon Standard 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23), masculino e
feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
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• Nas categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23) será permitido o vácuo,
podendo ser aplicado entre atletas de gênero opostos, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
• O uso de bicicletas Time Trial (TT) é proibido entre os atletas do Alto Rendimento
(Elite/Sub23).
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do Alto Rendimento
(Elite/Sub23), deverá ser observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta terá
direito à premiação em dinheiro somente no caso de finalizar a prova dentro da
margem de tempo (Cut-Off) do vencedor, com base no referencial percentual
de tempo dos primeiros colocados, sendo este de cinco por cento (5%) do tempo
do 1º lugar para os atletas do sexo masculino e oito por cento (8%) do tempo do
1º lugar para as atletas do sexo feminino. Caso não sejam atingidos os limites de
tempo determinados, as premiações relativas às posições obtidas fora do tempo
de Cut-Off serão revertidas ao campeão da categoria.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Triathlon
2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

2. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 – Etapa Final corresponde à Etapa
Final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020, atribuindo o título de
Campeão Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 aos campeões desta respectiva etapa
final, qualificação distinta do Ranking Brasileiro de Triathlon 2020 que identifica, ao
final da temporada 2020, o melhor atleta de 2020 através da regularidade de
resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 – Etapa Final irá determinar os
Campeões Brasileiros
de
Triathlon
Sprint
2020
nas
categorias
Elite/Sub23/Junior/Youth do Alto Rendimento na distância Sprint e resultado final
será o resultado obtido na etapa final a se realizar.
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C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 será realizado em etapas
regulares distintas que contam para o Ranking Brasileiro de Triathlon 2020:
•
•
•
•
•

15 de março de 2020: Santos (SP)
10 de maio de 2020: Rio de Janeiro (RJ)
09 de agosto de 2020: São Paulo - USP (SP)
16 de agosto de 2020: Florianópolis (SC)
18 de outubro de 2020 / ETAPA FINAL: Brasília (DF)

As Etapas Regulares do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 fazem parte
do Ranking Brasileiro de Triathlon 2020, de acordo com as Normas dos Rankings
Brasileiros de Triathlon 2020 e seus referentes critérios e especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite, Sub23, Junior e Youth
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Sprint de 2020,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite,
Sub23, Junior e Youth, respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 –
Etapa Final será distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos
anexa, com uma base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os
demais atletas pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação
anterior com rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a
pontuação será igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200
pontos.
F) CUT-OFF
Os atletas do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior), para que possam conquistar os
pontos relativos à sua classificação, deverão finalizar a prova dentro da margem de
tempo (Cut-Off), com base no referencial percentual de tempo dos primeiros
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colocados, sendo este de cinco por cento (5%) do tempo do 1º lugar para os atletas
do sexo masculino e oito por cento (8%) do tempo do 1º lugar para as atletas do
sexo feminino. Somente para a categoria Youth, os pontos contam
independentemente da finalização em relação à margem de tempo (Cut-Off).
G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa final.
H) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2020, todo e
qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota
Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame
de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Triathlon Sprint 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth),
masculino e feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com
a decisão prévia do Delegado Técnico da prova.
• Nas categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth) será permitido o
vácuo, podendo ser aplicado entre atletas de gênero opostos, de acordo com a
decisão prévia do Delegado Técnico da prova.
• O uso de bicicletas Time Trial (TT) é proibido entre os atletas do Alto Rendimento
(Elite/Sub23/Junior/Youth).
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do Alto Rendimento
(Elite/Sub23/Junior), deverá ser observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta
terá direito à premiação em dinheiro somente no caso de finalizar a prova
dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor, com base no referencial
percentual de tempo dos primeiros colocados, sendo este de cinco por cento
(5%) do tempo do 1º lugar para os atletas do sexo masculino e oito por cento
(8%) do tempo do 1º lugar para as atletas do sexo feminino. Caso não sejam
atingidos os limites de tempo determinados, as premiações relativas às posições
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obtidas fora do tempo de Cut-Off serão revertidas ao campeão da categoria.
• Somente atletas maiores de 18 anos estão aptos a receber premiação em
dinheiro e no caso de atleta menor de idade com resultado que confira
premiação em dinheiro, o valor referente à premiação em dinheiro do atleta
menor de idade será revertido ao campeão da categoria da prova.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Triathlon
2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

3. CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARATRIATHLON 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2020 irá determinar os Campeões
Brasileiros nas categorias PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5 e PTVI, e o resultado final
será o somatório dos dois (02) melhores resultados obtidos nas etapas do
Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2020.
B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2020 será realizado nas seguintes etapas:
•
•
•
•

15 de março de 2020: Santos (SP)
10 de maio de 2020: Rio de Janeiro (RJ)
16 de agosto de 2020: Florianópolis (SC)
18 de outubro de 2020 / ETAPA FINAL: Brasília (DF)

C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• PTWC / PTS2 / PTS3 / PTS4 / PTS5 / PTVI
D) PONTUAÇÃO
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A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2020 será
distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos anexa, com a base
de pontos referente ao primeiro colocado nas etapas distintas. Para os demais
atletas pontuantes nas etapas, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação
anterior com rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a
pontuação será igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200
pontos.
E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARATRIATHLON 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2020 será obtida
através do somatório dos dois (02) melhores resultados obtidos nas etapas do
Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2020.
F) OBSERVAÇÕES
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de
Paratriathlon 2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na
ocasião da realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

4. CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON STANDARD 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020 – Etapa Final corresponde à
Etapa Final do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020, atribuindo o
título de Campeão Brasileiro de Aquathlon Standard 2020 aos campeões desta
respectiva etapa final, qualificação distinta do Ranking Brasileiro de Aquathlon 2020
que identifica, ao final da temporada 2020, o melhor atleta de 2020 através da
regularidade de resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020 – Etapa Final irá determinar
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os Campeões Brasileiros de Aquathlon Standard 2020 nas categorias
Elite/Sub23/Junior/Youth do Alto Rendimento e o resultado final será o resultado
obtido na etapa final a se realizar.
C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020 será realizado em etapas
regulares distintas que contam para o Ranking Brasileiro de Aquathlon 2020:
•
•
•
•

26 de janeiro de 2020: Vitória (ES)
26 de abril de 2020: Salvador (BA)
07 de junho de 2020: São Luís (MA)
08 de novembro de 2020 / ETAPA FINAL: Rio de Janeiro (RJ)

As Etapas Regulares do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020 fazem
parte do Ranking Brasileiro de Aquathlon 2020, de acordo com as Normas dos
Rankings Brasileiros 2020 e seus referentes critérios e especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite, Sub23, Junior e Youth
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Aquathlon de 2020, masculino e
feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23, Junior e
Youth, respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020
– Etapa Final será distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos
anexa, com uma base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os
demais atletas pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação
anterior com rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a
pontuação será igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200
pontos.
F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON STANDARD
2020
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A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020 será
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa final.
G) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Standard 2020, todo e
qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota
Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame
de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Aquathlon Standard 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth),
masculino e feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com
a decisão prévia do Delegado Técnico da prova.
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do Alto Rendimento
(Elite/Sub23/Junior), deverá ser observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta
terá direito à premiação em dinheiro somente no caso de finalizar a prova
dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor, com base no referencial
percentual de tempo dos primeiros colocados, sendo este de cinco por cento
(5%) do tempo do 1º lugar para os atletas do sexo masculino e oito por cento
(8%) do tempo do 1º lugar para as atletas do sexo feminino. Caso não sejam
atingidos os limites de tempo determinados, as premiações relativas às posições
obtidas fora do tempo de Cut-Off serão revertidas ao campeão da categoria.
• Somente atletas maiores de 18 anos estão aptos a receber premiação em
dinheiro e no caso de atleta menor de idade com resultado que confira
premiação em dinheiro, o valor referente à premiação em dinheiro do atleta
menor de idade será revertido ao campeão da categoria da prova.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Aquathlon
2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.
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5. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON SPRINT 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 – Etapa Final corresponde à Etapa
Final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020, atribuindo o título de
Campeão Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 aos campeões desta respectiva etapa
final, qualificação distinta do Ranking Brasileiro de Duathlon 2020 que identifica, ao
final da temporada 2020, o melhor atleta de 2020 através da regularidade de
resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 – Etapa Final irá determinar os
Campeões Brasileiros de
Duathlon Sprint
2020 nas categorias
Elite/Sub23/Junior/Youth do Alto Rendimento na distância Sprint e o resultado final
será o resultado obtido na etapa final a se realizar.
C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 será realizado em etapas
regulares distintas que contam para o Ranking Brasileiro de Duathlon 2020:
•
•
•
•

08 de março de 2020: João Pessoa (PB)
02 de maio de 2020: Recife (PE)
26 de julho de 2020: Caiobá (PR)
16 de agosto de 2020 / ETAPA FINAL: Barueri (SP)

As Etapas Regulares do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 fazem
parte do Ranking Brasileiro de Duathlon 2020, de acordo com as Normas dos
Rankings Brasileiros 2020 e seus referentes critérios e especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite, Sub23, Junior e Youth
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon Sprint de 2020,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite,
Sub23, Junior e Youth, respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 –
Etapa Final será distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos
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anexa, com uma base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os
demais atletas pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação
anterior com rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a
pontuação será igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200
pontos.
F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON SPRINT 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa final.
G) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2020, todo e
qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota
Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame
de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Duathlon Sprint 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth),
masculino e feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com
a decisão prévia do Delegado Técnico da prova.
• Nas categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth) será permitido o
vácuo, podendo ser aplicado entre atletas de gênero opostos, de acordo com a
decisão prévia do Delegado Técnico da prova.
• O uso de bicicletas Time Trial (TT) é proibido entre os atletas do Alto Rendimento
(Elite/Sub23/Junior/Youth).
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do Alto Rendimento
(Elite/Sub23/Junior), deverá ser observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta
terá direito à premiação em dinheiro somente no caso de finalizar a prova
dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor, com base no referencial
percentual de tempo dos primeiros colocados, sendo este de cinco por cento
(5%) do tempo do 1º lugar para os atletas do sexo masculino e oito por cento
(8%) do tempo do 1º lugar para as atletas do sexo feminino. Caso não sejam
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atingidos os limites de tempo determinados, as premiações relativas às posições
obtidas fora do tempo de Cut-Off serão revertidas ao campeão da categoria.
• Somente atletas maiores de 18 anos estão aptos a receber premiação em
dinheiro e no caso de atleta menor de idade com resultado que confira
premiação em dinheiro, o valor referente à premiação em dinheiro do atleta
menor de idade será revertido ao campeão da categoria da prova.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Duathlon
2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

6. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON STANDARD 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020 corresponde à Etapa Final do
Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020, atribuindo o título de Campeão
Brasileiro de Duathlon Standard 2020 aos campeões desta respectiva etapa final,
qualificação distinta do Ranking Brasileiro de Duathlon 2020 que identifica, ao final
da temporada 2020, o melhor atleta de 2020 através da regularidade de resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020 irá determinar os Campeões
Brasileiros de Duathlon Standard 2020 nas categorias Elite e Sub23 do Alto
Rendimento na distância Standard e o resultado final será o resultado obtido na
etapa final única a se realizar.
C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020 será realizado em etapa final
única:
• 16 de agosto de 2020: Barueri (SP)
A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020 faz parte do
Ranking Brasileiro de Duathlon 2020, de acordo com as Normas dos Rankings
Brasileiros de Triathlon 2020 e seus referentes critérios e especificações.
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D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite e Sub23
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon Standard de 2020,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite e
Sub23, respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020
será distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos anexa, com uma
base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os demais atletas
pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação anterior com
rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a pontuação será
igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200 pontos.
F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON STANDARD 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa final e única.
G) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2020, todo e
qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota
Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame
de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Duathlon Standard 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23), masculino e
feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
• Nas categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23) será permitido o vácuo,
podendo ser aplicado entre atletas de gênero opostos, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
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• O uso de bicicletas Time Trial (TT) é proibido entre os atletas do Alto Rendimento
(Elite/Sub23).
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do Alto Rendimento
(Elite/Sub23), deverá ser observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta terá
direito à premiação em dinheiro somente no caso de finalizar a prova dentro da
margem de tempo (Cut-Off) do vencedor, com base nos referencias percentuais
de tempo dos primeiros colocados, sendo estes de cinco por cento (5%) do
tempo do 1º lugar para os atletas do sexo masculino e oito por cento (8%) do
tempo do 1º lugar para as atletas do sexo feminino. Caso não sejam atingidos os
limites de tempo determinados, as premiações relativas às posições obtidas fora
do tempo de Cut-Off serão revertidas ao campeão da categoria.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Duathlon
2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

7. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON LONGA DISTÂNCIA 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020 – Etapa Final
corresponde à Etapa Final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância
2020, atribuindo o título de Campeão Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020
aos campeões desta respectiva etapa final, qualificação distinta do Ranking
Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020 que identifica, ao final da temporada
2020, o melhor atleta de 2020 através da regularidade de resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020 – Etapa Final irá
determinar os Campeões Brasileiros de Triathlon Longa Distância 2020 das
categorias Elite e Sub23 do Alto Rendimento e o resultado final será o resultado
obtido na etapa final a se realizar.
C) ETAPAS
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O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020 será realizado em
etapas regulares distintas que contam para o Ranking Brasileiro de Triathlon Longa
Distância 2020:
•
•
•
•

21 de março de 2020: Cumbuco (CE)
12 de abril de 2020: Brasília (DF)
21 de junho de 2020: Rio de Janeiro (RJ)
29 de novembro de 2020 / ETAPA FINAL: Florianópolis (SC)

As Etapas Regulares do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020
fazem parte do Ranking Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020, de acordo
com as Normas dos Rankings Brasileiros 2020 e seus referentes critérios e
especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite e Sub23
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Longa Distância de 2020,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite e
Sub23, respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância
2020 – Etapa Final será distribuída de acordo com a padronização da tabela de
pontos anexa, com uma base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para
os demais atletas pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação
anterior com rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a
pontuação será igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200
pontos.
F) CUT-OFF
Os atletas do Alto Rendimento (Elite/Sub23), para que possam conquistar os pontos
relativos à sua classificação, deverão finalizar a prova dentro da margem de tempo
(Cut-Off), com base no referencial percentual de tempo dos primeiros colocados,

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON
SGAS 616 Bloco B Sala 223 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-760
Tel: 55 61 3246-7458 | www.cbtri.org.br
Filiada à International Triathlon Union – ITU www.triathlon.org

sendo este de cinco por cento (5%) do tempo do 1º lugar para os atletas do sexo
masculino e oito por cento (8%) do tempo do 1º lugar para as atletas do sexo
feminino.
G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON LONGA
DISTÂNCIA 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020 será
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa final.
H) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020,
todo e qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência
da Nota Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório
– Exame de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não
tenham apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato
Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23), masculino e
feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
• Nas categorias do Alto Rendimento não será permitido o vácuo em nenhuma
hipótese, tendo o Delegado Técnico da prova o poder de desclassificar todo e
qualquer atleta que não respeitar essa regra específica para os eventos de Longa
Distância.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Triathlon
Longa Distância 2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na
ocasião da realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

8. CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON 2020
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A) O Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020 – Etapa Final corresponde à Etapa
Final do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020, atribuindo o título de
Campeão Brasileiro de Cross Triathlon 2020 aos campeões desta respectiva etapa
final, qualificação distinta do Ranking Brasileiro de Cross Triathlon 2020 que
identifica, ao final da temporada 2020, o melhor atleta de 2020 através da
regularidade de resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020 – Etapa Final irá determinar os
Campeões
Brasileiros
de
Cross
Triathlon
2020
nas
categorias
Elite/Sub23/Junior/Youth do Alto Rendimento e o resultado final será o resultado
obtido na etapa final a se realizar.
C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020 será realizado em etapas
regulares distintas que contam para o Ranking Brasileiro de Cross Triathlon 2020:
• 18 de abril de 2020: Fortaleza (CE)
• 26 de setembro de 2020: Salvador (BA)
• 06 de dezembro de 2020 / ETAPA FINAL: Búzios (RJ)
As Etapas Regulares do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020 fazem parte
do Ranking Brasileiro de Cross Triathlon 2020, de acordo com as Normas dos
Rankings Brasileiros 2020 e seus referentes critérios e especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite, Sub23, Junior e Youth
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Cross Triathlon de 2020, masculino
e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23, Junior
e Youth, respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020 –
Etapa Final será distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos
anexa, com uma base de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os
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demais atletas pontuantes, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação
anterior com rolagem direta de pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a
pontuação será igual para todos os atletas concludentes, recebendo todos 200
pontos.
F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa final.
G) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2020, todo e
qualquer atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota
Oficial DT 14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame
de Pré Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Cross Triathlon 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth),
masculino e feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com
a decisão prévia do Delegado Técnico da prova.
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Cross
Triathlon 2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião
da realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo

9. CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUABIKE 2020
A) O Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020 corresponde à Etapa Final do
Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020, atribuindo o título de Campeão Brasileiro
de Aquabike 2020 aos campeões desta respectiva etapa final, qualificação distinta
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do Ranking Brasileiro de Aquabike 2020 que identifica, ao final da temporada 2020,
o melhor atleta de 2020 através da regularidade de resultados;
B) O Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020 irá determinar os Campeões Brasileiros
de Aquabike 2020 nas categorias Elite e Sub23 do Alto Rendimento e o resultado
final será o resultado obtido na etapa final única a se realizar.
C) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020 será realizado em etapa final única:
• 06 de dezembro de 2020: São Carlos (SP)
A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020 faz parte do Ranking
Brasileiro de Aquabike 2020, de acordo com as Normas dos Rankings Brasileiros de
Triathlon 2020 e seus referentes critérios e especificações.
D) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Elite e Sub23
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Aquabike de 2020, masculino e
feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite e Sub23,
respectivamente.
E) PONTUAÇÃO
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020 será
distribuída de acordo com a padronização da tabela de pontos anexa, com uma base
de 1000 pontos referente ao primeiro colocado. Para os demais atletas pontuantes,
aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação anterior com rolagem direta de
pontos até o 20º lugar. A partir do 21º lugar, a pontuação será igual para todos os
atletas concludentes, recebendo todos 200 pontos.
F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUABIKE 2020
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020 será obtida através
da pontuação do resultado obtido na etapa final e única.
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G) OBSERVAÇÕES
• Para participar do Campeonato Brasileiro de Aquabike 2020, todo e qualquer
atleta inscrito no Alto Rendimento deverá atender à exigência da Nota Oficial DT
14/2019 que determina a realização do PPE anual obrigatório – Exame de Pré
Participação 2020. Atletas inscritos no Alto Rendimento que não tenham
apresentado seu PPE 2020 não poderão largar no Campeonato Brasileiro de
Aquabike 2020 e serão removidos do Start List.
• A largada das categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23), masculino e
feminino, poderá ser única ou separada por gênero, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
• Nas categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23) será permitido o vácuo,
podendo ser aplicado entre atletas de gênero opostos, de acordo com a decisão
prévia do Delegado Técnico da prova.
• O uso de bicicletas Time Trial (TT) é proibido entre os atletas do Alto Rendimento
(Elite/Sub23).
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Aquabike
2020 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito.
• Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico
designado para o mesmo.

10. OBSERVAÇÕES GERAIS
A) Só poderão participar dos Campeonatos Brasileiros 2020, Etapas Regulares e Etapas
Finais, atletas devidamente registrados na CBTri no ano corrente e autorizados por
sua respectiva Federação estadual.
B) Para participar das Etapas Regulares e Etapas Finais dos Campeonatos Brasileiros
2020 homologadas pela CBTri, será necessário que todos os atletas sejam
federados, sendo permitida também a participação aos atletas que não sejam
federados, porem será necessário o pagamento de uma taxa extra denominada
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“Day Use” para a participação em qualquer um dos eventos oficiais. Neste caso,
para estes atletas, NÃO serão acumulados pontos para os Rankings Brasileiros 2020.
C) Todo e qualquer atleta que mudar de categoria (Alto Rendimento para Categoria de
Idade) ao longo da temporada 2020, perderá todos seus pontos conquistados na
categoria anterior, conforme previsto nas Normas dos Rankings Brasileiros 2020.
D) O somatório de pontos de cada atleta em 2020, para cada uma das modalidades,
será representado pela soma total dos pontos de todos os resultados obtidos nas
competições pontuantes no ano corrente, considerando as seguintes regras de
descarte:
i. Eventos de 3 Etapas = 1 Descarte
ii. Eventos de 4 Etapas = 2 Descartes
iii. Eventos de 5 Etapas = 2 Descartes
E) Todas as competições de 2020 seguirão as regras deste Regulamento e as regras
específicas de cada um dos eventos homologados pela CBTri.
F) Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Técnica da CBTri em conjunto com
a Comissão de Atletas e Comissão de Treinadores da CBTri.

Presidente
Confederação Brasileira de Triathlon

Gerente Técnico
Confederação Brasileira de Triathlon
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TABELA DE PONTOS CAMPEONATOS 2020

POS

Campeonato
Brasileiro
Etapa Final

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1000,00
925,00
855,63
791,45
732,09
677,19
626,40
579,42
535,96
495,76
458,58
424,19
392,37
362,95
335,73
310,55
287,26
265,71
245,78
227,35
200,00

Campeonato
Campeonato Campeonato Campeonato
Brasileiro
Sulamericano Panamericano
Mundial
Etapas
(Junior/Youth) (Junior/Youth)
(Junior)
Regulares
750,00
800,00
1200,00
2000,00
693,75
740,00
1110,00
1850,00
641,72
684,50
1026,75
1711,26
593,60
633,16
949,74
1582,90
549,08
585,68
878,51
1464,18
507,89
541,75
812,62
1354,38
469,80
501,12
751,68
1252,80
434,57
463,53
695,30
1158,84
401,97
428,77
643,15
1071,92
371,82
396,61
594,92
991,52
343,94
366,87
550,30
917,16
318,14
339,35
509,03
848,38
294,29
313,90
470,85
784,74
272,21
290,36
435,54
725,90
251,79
268,58
402,87
671,46
232,91
248,44
372,66
621,10
215,45
229,80
344,71
574,52
199,29
212,57
318,85
531,42
184,34
196,63
294,94
491,56
170,51
181,88
272,82
454,70
150,00
150,00
250,00
425,00
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