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POLÍTICA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS DE TRIATHLON  

 
 

I. OBJETIVO 

 

Esta Política tem como objetivo estabelecer diretrizes de homologação das provas dos 
Campeonatos Brasileiros de Triathlon 2021, dando transparência ao respectivo processo de escolha e 
às condições mínimas a serem observadas pelos organizadores dos eventos. A CBTri busca, assim, 
resgatar a valorização da marca “Campeonato Brasileiro de Triathlon”, bem como dos campeonatos 
brasileiros das modalidades correlatas. 

 

II. COMPETÊNCIA 
 
 É de competência exclusiva da Confederação Brasileira de Triathlon - CBTri selecionar o(s) 
evento(s) que serão designados como Campeonato Brasileiro de Triathlon. 
 

III. CRITÉRIOS 
 

 A seleção do(s) evento(s) se dará com base nos seguintes critérios: 

1) Preferência por eventos proprietários, viabilizados e organizados pela própria entidade; 
2) Preferência por eventos comprovadamente de qualidade e realizados anteriormente; 
3) Preferência por eventos que não gerem custos para a CBTri; 
4) Preferência pela distribuição de eventos nas 5 (cinco) diferentes regiões do território nacional, 

principalmente quando se tratar do formato Circuito Brasileiro. 
5) Preferência por eventos que provoquem ou que haja cobertura pelos meios de comunicação 

especializados e/ou tradicionais. 
6) Preferência por estados com maior número de atletas federados. 
7) Preferência por estados que tenham acordos financeiros governamentais ou privados 

compatíveis com o nível de evento que será realizado. 
8) Preferência por estados com maior número de competições oficiais e realizados com 

chancelas das federações locais 
9) Preferência por eventos que possam ceder até 5 inscrições gratuitas para cada gênero como 

cortesia à CBTri, preferencialmente aos atletas do Alto Rendimento das Categorias Elite, 
Sub23 e Junior (em função do posicionamento no Ranking Brasileiro quando da abertura das 
inscrições). 

10) Preferência por eventos que possam reduzir os valores das inscrições para os atletas do Alto 
Rendimento da Categoria Youth (14/15 anos) visando estimular o desenvolvimento da 
modalidade através de uma maior participação de atletas jovens por meio de maior 
acessibilidade. 
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IV. OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES E SANÇÕES 

 

 O organizador de cada evento selecionado deverá promover a divulgação de pelo menos uma 
logomarca da Federação local e outra da CBTri (Triathlon Brasil) como chancela do evento em todos 
os canais de comunicação do evento, incluindo mídias sociais. Durante o evento a divulgação deve 
ocorrer, no mínimo, no Backdrop de premiação e no Pórtico de Chegada, e as marcas devem ser 
aplicadas com tamanho pelo menos igual ao de outros eventuais apoiadores.  

 Todos os eventos deverão obedecer às Regras dos Campeonatos Brasileiros vigentes da CBTri. 

 Os eventos deverão cumprir os seguintes requisitos mínimos: 

• Todos os eventos deverão contar com 1 ambulância básica para até 300 atletas inscritos. Para 
eventos com mais de 300 atletas inscritos, estes deverão contar com uma UTI móvel + uma 
Unidade Básica de atendimento; 

• Todos os eventos deverão contar com 1 guarda vidas para cada 30 atletas inscritos para 
segurança de atuação em caso de resgate aquático; 

• Toda área de transição deverá ser gradeada e contar com o mínimo de 1 staff para cada 30 
atletas inscritos; 

• Estruturas de tendas básicas;  
• Estruturas de palanque de premiação; 
• Grades de isolamento em pontos críticos e de segurança necessária; 
• Pórtico de chegada dentro da padronização estabelecida pela CBTri; 
• Boias de natação dentro das padronizações nacionais para eventos de natação águas aberta; 
• Fechamento de vias públicas assegurado pelo poder público; 
• Equipe de Staff atendente à demanda do total de participantes; 
• Premiação com troféus e medalhas para os atletas do Alto Rendimento e Categorias de Idade; 
• Cronometragem de qualidade e com eficiência. Para provas com número acima de 200 

(duzentos) atletas é obrigatório o uso de cronometragem com uso de chip eletrônico 
(especificação do tipo de cronometragem no prazo de 20 (vinte) dias de antecedência ao 
evento); 

• Realização de Briefing Técnico em locais que atendam à demanda, acomodando o número de 
atletas participantes de modo confortável (sentados). No caso de Briefing Técnico virtual, 
disponibilização deste com longa antecedência e entrega de kits de competição com boa 
disponibilidade de dias e horários; 

• Apresentar apólice de seguro de vida dos atletas no valor de cobertura mínima de  
R$100.000,00 (cem mil reais); 

• Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil do evento. 
 

 Os organizadores de eventos que não cumprirem com os requisitos mínimos acima 
estabelecidos poderão perder o direito de executar os eventos CBTri como penalização. 

 
 Os organizadores que estiverem com pendências junto as Federações locais e/ou com 
processos administrativos instaurados e em andamento, ficarão impossibilitados de realizar eventos 
com a chancela da Confederação Brasileira de Triathlon.  
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 Todo e qualquer evento chancelado pela CBTri, deverá ter anuência da Federação local para 
sua realização, assim como consta no artigo 4º, § 1º, do estatuto da entidade. 
 

 Ficam suspensos por um ano os organizadores que solicitarem, agendarem e não executarem 
as provas chanceladas dos Campeonatos Brasileiros. Nos casos de reincidência, a pena será 
aumentada para dois anos. A aplicação dessas sanções não exclui a reparação de eventuais perdas e 
danos que possam vir a ser sofridos pela CBTri em face da não realização das provas.  

 Caso o evento não seja realizado por motivo de força maior o organizador não sofrerá com as 
penalizações estipuladas acima.  

 
V. EVENTOS, CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 

 

V.1. A CBTri poderá realizar todas as seguintes modalidades de eventos no Campeonato Brasileiro: 
1) Sprint (*) (**)  
2) Standard  
3) Longa Distância  
4) Aquathlon (*) (**)  
5) Duathlon (*) (**)  
6) Duathlon Longa Distância  
7) Cross Triathlon  
8) Aquabike  
9) Militar  

*Paralímpico  
**Infantil  

 
 

V.2. As categorias em disputa dos eventos deverão seguir os seguintes critérios técnicos 
estabelecidos : 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 

Geral: Elite & Sub23 Feminino/Masculino 
Categorias de Idade: 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos 
em diante Feminino/Masculino 

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 

Geral: Elite, Sub23, Junior & Youth (14/15 anos) Feminino/Masculino 

Categorias de Idade: 14/15 anos, 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, 70/74 
anos, 75/79 anos e 80 anos em diante Feminino/Masculino 
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON 
Geral: Elite, Sub23, Junior & Youth (14/15 anos) Feminino/Masculino 

Categorias de Idade: 6/10 anos (participativa), 10/11 anos, 12/13 anos, 14/15 anos, 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante 
Feminino/Masculino 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON STANDARD 

Geral: Elite & Sub23 Feminino/Masculino 
Categorias de Idade: 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos 
em diante Feminino/Masculino 

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON (SPRINT) 

Geral: Elite, Sub23, Junior & Youth (14/15 anos) Feminino/Masculino 

Categorias de Idade: 14/15 anos, 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, 70/74 
anos, 75/79 anos e 80 anos em diante Feminino/Masculino 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA 
Geral: Elite & Sub23 Feminino/Masculino 

Categorias de Idade: 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos 
em diante Feminino/Masculino 

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON (SPRINT) 

Geral: Elite, Sub23, Junior & Youth (14/15 anos) Feminino/Masculino 
Categorias de Idade: 14/15 anos, 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, 70/74 
anos, 75/79 anos e 80 anos em diante Feminino/Masculino 

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUABIKE 

Geral: Elite & Sub23 Feminino/Masculino 

Categorias de Idade: 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos 
em diante Feminino/Masculino 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE TRIATHLON 
 

Categoria ÚNICA Feminino/Masculino 
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V.3. As distâncias deverão seguir a padronização estipulada pela CBTri (aproximadamente), exceto no 
Cross Triathlon e no Longa Distância que deverão seguir a padronização adotada pelo evento, através 
de seu regulamento próprio: 

 

 
 

É ressaltado que as distâncias do quadro acima deverão ser obedecidas dentro das devidas 
proporcionalidades.  

 
VI. INSCRIÇÃO DE ATLETAS 

 
1. O organizador do evento chancelado terá total liberdade para utilizar o melhor 

método, meio ou plataforma de sua escolha para efetuar as inscrições para o 
evento. 
 

2. Caso o organizador utilize plataforma online para realizar as inscrições, a 
organização do evento deverá fazer a integração com o sistema da CBTri 
(SYSTriathlon) através de API (aaplication programming interface), com vistas à 
integração com o banco de dados da CBTri.  
Obs.: CBTri oferece suporte técnico para essa integração. 
 

3. Será OBRIGATÓRIO no formulário de inscrição dos atletas o campo CPF, pois o 
este campo é a base de vinculação de dados para histórico e ranking do atleta 
junto ao SYSTriathlon. 
 

4. A nomenclatura padrão, assim como ordem no grid de inscrições deverá ser 
efetuada da seguinte forma: 
 
ELITE FEMININO/MASCULINO 
SUB23 FEMININO/MASCULINO 
JUNIOR FEMININO/MASCULINO 
YOUTH 14/15 FEMININO/MASCULINO 

Idade AQUATHLON DUATHLON 
(STD/SPRINT) 

TRIATHLON 
SPRINT 

TRIATHLON 
STANDARD 

CROSS 
TRIATHLON AQUABIKE LONG DISTANCE 

06/07 50m/300m             
08/09 100m/600m             
10/11 250m/1250m 1250m/5km/600m 200m/5km/1.25km         
12/13 500m/2.5km 2,5km/10km/1,25km 400m/10km/2.5km         
14/15 

1000m/5km 5km/20km/2,5km 750m/20km/5km 
    

750m/20km 
  

16/acima   
1Km/20Km/ 
6Km 

  

18/acima 1000m/5km 10km/40km/5km 750m/20km/5km 1500m/40km/10km 1500m/40km 1.9Km/90Km/21Km 
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INFANTIL 14/15 FEMININO/MASCULINO 
INFANTIL 14/15 – NÃO FEDERADO FEMININO/MASCULINO 
INFANTIL 12/13 FEMININO/MASCULINO 
INFANTIL 12/13 – NÃO FEDERADO FEMININO/MASCULINO 
INFANTIL 10/11 FEMININO/MASCULINO 
INFANTIL 10/11 – NÃO FEDERADO FEMININO/MASCULINO 
CATEGORIA DE IDADE FEMININO/MASCULINO 
CATEGORIA DE IDADE – NÃO FEDERADO FEMININO/MASCULINO 
PARATRIATHLON FEMININO/MASCULINO 
PARATRIATHLON – NÃO FEDERADO FEMININO/MASCULINO 

 MILITAR FEMININO/MASCULINO 
 

5. Eventos que utilizarem a integração com o banco de dados Triathlon Brasil, 
através do SYSTriathlon, deverão optar por valores diferenciados para atletas 
federados ou não federados, uma vez que o sistema faz reconhecimento 
automático do registro federativo dos atletas. 
 

6. A participação de atletas não federados em cada evento ensejará o pagamento 
de taxa pelo mesmo à CBTri (“DAY USE”), a qual deverá ser repassada à CBTri na 
forma desta Política. O DAY USE não se aplica aos atletas federados, como 
benefício decorrente do pagamento da taxa anual requerida para seu registro 
federativo. 

 
7. As inscrições de todos os atletas, com exceção dos atletas do Alto Rendimento 

(Elite, Sub23, Junior e Youth), deverão ser encerradas até o domingo anterior ao 
evento ou de acordo com a conveniência do organizador, sendo a lista de 
inscritos, no caso de eventos sem integração com o SYSTriathlon, enviada à CBTri 
na segunda-feira anterior ao evento para conferência de atletas federados ou 
não federados e cálculo de valores a serem repassados em relação ao DAY USE 
de atletas não Federados à CBTri. 
 

8. O valor do DAY USE será de R$50,00 (cinquenta reais) por atleta e a organização 
do evento possui total liberdade para escolher o melhor procedimento de 
cobrança deste valor. Em eventos que utilizem a plataforma integrada com o 
banco de dados da CBTri o valor do DAY USE poderá ser cobrado diretamente 
na inscrição do evento. A prestação de contas deste valor deverá ser feita entre 
o organizador do evento homologado e a CBTri com base na lista de inscritos, 
no prazo de 10 (dias) úteis do término do evento. 
 

9. Exclusivamente para os atletas do Alto Rendimento (Elite, Sub23, Junior e 
Youth), o prazo de inscrição deverá ser diferenciado dos demais atletas, sendo 
estendido até 03 (três) dias antes da realização do evento, considerando que 
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muitos destes atletas são dependentes de terceiros (clubes, patrocinadores, 
apoiadores, etc.) para que possam efetuar o pagamento de suas inscrições. 
 

10. Entende-se por “atleta federado”, para fins de interpretação e aplicação das 
normas desta Política, o atleta que esteja registrado junto à CBTri; portanto, não 
se incluem nesse conceito atletas que eventualmente estejam registrados 
perante a uma federação estadual mas não perante a CBTri. 
 
 

VII. RESULTADOS DO EVENTO 
 
 Todos os resultados do evento deverão ser enviados à CBTri em um prazo 
máximo de 72h após a sua conclusão e encerramento, de acordo com formatação de 
planilha padrão a ser enviada a organização do evento, ressaltando que o campo CPF é 
de preenchimento obrigatório vinculado ao resultado do atleta. 
 É de integral e exclusiva responsabilidade do organizador do evento o correto 
preenchimento e envio das planilhas de resultado à CBTri. 
 
 

VIII. AVALIAÇÃO DO EVENTO 
 
 Todos os eventos oficiais dos Campeonatos Brasileiros e homologados pela CBTri 
estarão sujeitos à avaliação técnica quanto aos seguintes critérios: 

 

1. Estruturas Logísticas / Operacionais 
2. Aplicação de Logomarcas Oficiais 
3. Qualidade de Execução 
4. Segurança Geral e Específica 

 

 A avaliação será realizada através de um relatório preenchido por um profissional 
especialista técnico designado pela CBTri para cada um dos eventos homologados, ao qual 
caberá atribuir valores para cada um dos itens acima especificados. A diária de trabalho 
equivalente a função de delegado técnico (vide tabela CBTri) deverá ser paga pela organização 
do evento a este profissional, pelo total de dias disponíveis ao evento. O transporte do 
profissional deverá ser responsabilidade da CBTri, enquanto que sua hospedagem deverá ser 
negociada em cada caso específico. 
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IX. TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS ATLETAS 

 

 A CBTri possuiu uma parceria comercial com a empresa 4BTS que é a responsável por atender 
oficialmente toda a logística de viagens e hospedagens dos atletas. Todos os eventos homologados 
irão receber um e-mail explicativo com a apresentação formal entre organizadores de evento e a 
empresa 4BTS. Os hotéis oficiais do evento deverão ser preferencialmente anunciados através desta 
empresa.  

 

 

Brasília, de 28 dezembro de 2020 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 

Ernesto Teixeira Pitanga 

Presidente do Conselho de Administração 


