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REGULAMENTO CATEGORIAS DE IDADE 

CAMPEONATOS BRASILEIROS 2021 

 

 

1. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2021 
 
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 corresponde à Etapa 

Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021, determinando 
os Campeões Brasileiros de Triathlon Standard 2021 nas Categorias de Idade 
na distância Standard, qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de 
Triathlon Standard 2021, além dos atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Standard 2022, de 
acordo com o Regulamento de Classificação para os Campeonatos Mundiais 
2022. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se realizar. 
 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 2021: 

• 05 de dezembro de 2021: Brasília (DF) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 2021, de acordo com 
as Normas do Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 2021 e seus referentes 
critérios e especificações, e irá definir os atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Standard 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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. 



 

 

• Distância: 1.500m Natação / 40km Ciclismo / 10km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Standard 2021, 

concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e 
feminino, respectivamente. 

 
 

D) PONTUAÇÃO 
 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 
2021 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.  

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• As largadas das Categorias de Idade, masculino e feminino, serão 

realizadas separadamente das categorias do Alto Rendimento 
(Elite/Sub23), e poderão ser únicas ou separadas por gênero, de acordo 
com a decisão prévia do Delegado Técnico da prova. 

• Nas Categorias de Idade, não é permitido o vácuo. 
• Somente para as Categorias de Idade, será permitido o uso de bicicletas 

Time Trial (TT). 



 

 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Triathlon Standard 2021 somente se o seu registro federativo estiver 
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.  
 

G) DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR SELETIVAS ESTADUAIS – CATEGORIAS DE IDADE 

Em função da Pandemia COVID-19, em 2021 não será adotado e 
implementado o sistema de distribuição de vagas para as Categorias de Idade 
para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 através de seletivas 
estaduais promovidas pelas respectivas Federações Estaduais. 

 

 

2. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2021 

 

A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 corresponde à Etapa Única 
do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021, determinando os 
Campeões Brasileiros de Triathlon Sprint 2021 nas Categorias de Idade na 
distância Sprint, qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Triathlon 
Sprint 2021, além dos atletas das Categorias de Idade classificados para o 
Campeonato Mundial de Triathlon Sprint 2022, de acordo com o Regulamento 
de Classificação para os Campeonatos Mundiais 2022. O resultado final será 
o resultado obtido na etapa única a se realizar. 
 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Triathlon Sprint 2021: 

• 05 de dezembro de 2021: Brasília (DF) 



 

 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Triathlon Sprint 2021, de acordo com as 
Normas do Ranking Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 e seus referentes 
critérios e especificações, e irá definir os atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Sprint 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante. 

• Distância: 750m Natação / 20km Ciclismo / 5km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Sprint 2021, 

concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e 
feminino, respectivamente. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 
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.  
 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 

F) OBSERVAÇÕES 



 

 

 
• As largadas das Categorias de Idade, masculino e feminino, serão 

realizadas separadamente das categorias do Alto Rendimento 
(Elite/Sub23/Junior/Youth), e poderão ser únicas ou separadas por 
gênero, de acordo com a decisão prévia do Delegado Técnico da prova. 

• Nas Categorias de Idade, será permitido o vácuo, de acordo com as regras 
de competição da World Triathlon. 

• Somente para as Categorias de Idade, será permitido o uso de bicicletas 
Time Trial (TT). 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Triathlon 2021 somente se o seu registro federativo estiver 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 AQUATHLON 2021 

 

A) O Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2021 corresponde à Etapa Única do 
Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2021, determinando os Campeões 
Brasileiros de Aquathlon 2021 nas Categorias de Idade, qualificação 
concordante ao Ranking Brasileiro de Aquathlon 2021, além dos atletas das 
Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial de Aquathlon 
2022, de acordo com o Regulamento de Classificação para os Campeonatos 
Mundiais 2022. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se 
realizar.   

 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2021 será realizado em etapa única 
que conta para o Ranking Brasileiro de Aquathlon 2021: 



 

 

• 20 de novembro de 2021: Imbassaí (BA) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2021 irá determinar o 
Ranking Brasileiro de Aquathlon 2021, de acordo com as Normas do Ranking 
Brasileiro de Aquathlon 2021 e seus referentes critérios e especificações, e 
irá definir os atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato 
Mundial de Aquathlon 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante. 

• Distância: 1000m Natação / 5km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Aquathlon 2021, 

concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e 
feminino, respectivamente. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2021 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.  

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON 
STANDARD 2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2021 será obtida 
através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 



 

 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• As largadas das Categorias de Idade, serão realizadas separadamente das 

categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth), e poderão ser 
únicas ou separadas por gênero, de acordo com a decisão prévia do 
Delegado Técnico da prova. 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Aquathlon 2021 somente se o seu registro federativo estiver 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 DUATHLON SPRINT 2021 
 
A) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2021 corresponde à Etapa Única 

do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2021, determinando os 
Campeões Brasileiros de Duathlon Sprint 2021 nas Categorias de Idade, 
qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Duathlon Sprint 2021, além 
dos atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial 
de Duathlon Sprint 2022, de acordo com o Regulamento de Classificação para 
os Campeonatos Mundiais 2022. O resultado final será o resultado obtido na 
etapa única a se realizar. 
 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Duathlon Sprint 2021: 

• 06 de novembro de 2021: Recife / Via Mangue (PE) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Duathlon Sprint 2021, de acordo com as 



 

 

Normas do Ranking Brasileiro de Duathlon Sprint 2021 e seus referentes 
critérios e especificações, e irá definir os atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Duathlon Sprint 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante. 

• Distância: 5km Corrida / 20km Ciclismo / 2.5km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon Sprint 2021, 

concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e 
feminino, respectivamente. 
 

D) PONTUAÇÃO 
 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2021 
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. 

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON SPRINT 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 



 

 

• As largadas das Categorias de Idade, serão realizadas separadamente das 
categorias do Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior/Youth), e poderão ser 
únicas ou separadas por gênero, de acordo com a decisão prévia do 
Delegado Técnico da prova. 

• Nas Categorias de Idade, será permitido o vácuo, de acordo com as regras 
de competição da World Triathlon. 

• Somente para as Categorias de Idade, será permitido o uso de bicicletas 
Time Trial (TT). 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Duathlon Sprint 2021 somente se o seu registro federativo estiver 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. 

 
 
 

5. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON STANDARD 2021 
 
A) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2021 corresponde à Etapa 

Única do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2021, determinando 
os Campeões Brasileiros de Duathlon Standard 2021 nas Categorias de Idade, 
qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Duathlon Standard 2021, 
além dos atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato 
Mundial de Duathlon Standard 2022, de acordo com o Regulamento de 
Classificação para os Campeonatos Mundiais 2022. O resultado final será o 
resultado obtido na etapa única a se realizar.   
 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Duathlon Standard 2021: 

• 03 de outubro de 2021: Barueri (SP) 



 

 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Duathlon Standard 2021, de acordo com 
as Normas do Ranking Brasileiro de Duathlon Standard 2021 e seus referentes 
critérios e especificações, e irá definir os atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Duathlon Standard 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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. 

• Distância: 10km Corrida / 40km Ciclismo / 5km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon Standard 2021, 

concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e 
feminino, respectivamente. 

 

D) PONTUAÇÃO 
 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 
2021 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.  

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON STANDARD 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 



 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• As largadas das Categorias de Idade, masculino e feminino, serão 

realizadas separadamente das categorias do Alto Rendimento 
(Elite/Sub23), e poderão ser únicas ou separadas por gênero, de acordo 
com a decisão prévia do Delegado Técnico da prova. 

• Nas Categorias de Idade, não será permitido o vácuo, de acordo com as 
regras de competição da World Triathlon. 

• Somente para as Categorias de Idade, será permitido o uso de bicicletas 
Time Trial (TT). 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Duathlon Standard 2021 somente se o seu registro federativo estiver 
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 TRIATHLON LONGA DISTÂNCIA 2021 

 

A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2021 corresponde à 
Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2021, 
determinando os Campeões Brasileiros de Triathlon Longa Distância 2021 nas 
Categorias de Idade, qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de 
Triathlon Longa Distância 2021, além dos atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Longa Distância 2022, 
de acordo com o Regulamento de Classificação para os Campeonatos 
Mundiais 2022. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se 
realizar.   
 

B) ETAPAS 



 

 

O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2021 será realizado em 
etapa única que conta para o Ranking Brasileiro de Triathlon Longa Distância 
2021: 

• 28 de agosto de 2021: Fortaleza / Cumbuco (CE) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2021 
irá determinar o Ranking Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2021, de 
acordo com as Normas do Ranking Brasileiro de Triathlon Longa Distância 
2021 e seus referentes critérios e especificações, e irá definir os atletas das 
Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon 
Longa Distância 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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. 

• Distância: 1.900m Natação / 90km Ciclismo / 21km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Longa Distância 

2021, concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino 
e feminino, respectivamente. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa 
Distância 2021 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.  

 



 

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON LONGA 
DISTÂNCIA 2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 
2021 será obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a 
se realizar. 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• As largadas das Categorias de Idade, masculino e feminino, serão 

realizadas separadamente da categoria do Alto Rendimento (Elite/Sub23), 
e poderão ser únicas ou separadas por gênero, de acordo com a decisão 
prévia do Delegado Técnico da prova. 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Triathlon Longa Distância 2021 somente se o seu registro federativo 
estiver 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 CROSS TRIATHLON 2021 

 

A) O Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2021 corresponde à Etapa Única 
do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2021, determinando os 
Campeões Brasileiros de Cross Triathlon 2021 nas Categorias de Idade, 
qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Cross Triathlon 2021, além 
dos atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial 
de Cross Triathlon 2022, de acordo com o Regulamento de Classificação para 
os Campeonatos Mundiais 2022. O resultado final será o resultado obtido na 
etapa única a se realizar. 
  



 

 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2021 será realizado em 
etapa única que conta para o Ranking Brasileiro de Triathlon Longa Distância 
2021: 

• 11 de dezembro de 2021: Búzios (RJ) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Cross Triathlon 2021, de acordo com as 
Normas do Ranking Brasileiro de Cross Triathlon 2021 e seus referentes 
critérios e especificações, e irá definir os atletas das Categorias de Idade 
classificados para o Campeonato Mundial de Cross Triathlon 2022. 

. 

C) CATEGORIAS EM DISPUTA 
 
• 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, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante. 

• Distância: 1km Natação / 20km Mountain Bike / 6km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Cross Triathlon 2021, 

concorrerão os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e 
feminino, respectivamente. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2021 
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. 

 



 

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 
 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• As largadas das Categorias de Idade, masculino e feminino, serão 

realizadas separadamente das categorias do Alto Rendimento 
(Elite/Sub23/Junior/Youth), e poderão ser únicas ou separadas 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 2021 somente se o seu registro federativo estiver 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 AQUABIKE 2021 

 
A) O Campeonato Brasileiro de Aquabike 2021 corresponde à Etapa Única do 

Campeonato Brasileiro de Aquabike 2021, determinando os Campeões 
Brasileiros de Aquabike 2021 nas Categorias de Idade, qualificação 
concordante ao Ranking Brasileiro de Aquabike 2021, além dos atletas das 
Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial de Aquabike 
2022, de acordo com o Regulamento de Classificação para os Campeonatos 
Mundiais 2022. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se 
realizar.   
 

B) ETAPAS 



 

 

O Campeonato Brasileiro de Aquabike 2021 será realizado em etapa única 
que conta para o Ranking Brasileiro de Aquabike 2021: 

• 21 de novembro de 2021: São Bernardo do Campo (SP) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Aquabike 2021 irá determinar o 
Ranking Brasileiro de Aquabike 2021, de acordo com as Normas do Ranking 
Brasileiro de Aquabike 2021 e seus referentes critérios e especificações, e irá 
definir os atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato 
Mundial de Aquabike 2022. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• 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. 

• Distância: 1500m Natação / 40km Ciclismo 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Aquabike 2021, concorrerão 

os melhores atletas das Categorias de Idade, masculino e feminino, 
respectivamente. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Aquabike 2021 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.  

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUABIKE 2021 
 



 

 

A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Aquabike 2021 será obtida 
através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• As largadas das Categorias de Idade, masculino e feminino, poderão ser 

únicas ou separadas por gênero, de acordo com a decisão prévia do 
Delegado Técnico da prova. 

• Não será permitido o vácuo, podendo ser aplicado ou não, com base na 
decisão prévia do Delegado Técnico da prova. 

• Será permitido o uso de bicicletas Time Trial (TT). 
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 

Aquabike 2021 somente se o seu registro federativo estiver 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 TRIATHLON INFANTIL 2021 

 

A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2021 corresponde à Etapa Única 
do Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2021, determinando os 
Campeões Brasileiros de Triathlon Infantil 2021 nas Categorias de Idade 
Infantis, qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Triathlon Infantil 
2021. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se realizar. 
 

B) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Triathlon Infantil 2021: 

• 28 de novembro de 2021: Caiobá (PR) 



 

 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Triathlon Infantil 2021, de acordo com as 
Normas do Ranking Brasileiro de Triathlon Infantil 2021 e seus referentes 
critérios e especificações. 

 
C) CATEGORIAS E DISTÂNCIAS EM DISPUTA 

 
• Infantil 08/09 anos = 100m Natação / 1.25km Ciclismo / 500m Corrida* 
• Infantil 10/11 anos = 200m Natação / 2.5km Ciclismo / 1Km Corrida 
• Infantil 12/13 anos = 300m Natação / 5km Ciclismo / 1.750km Corrida 
• Infantil 14/15 anos = 400m Natação / 10km Ciclismo / 2.5km Corrida 
• * A Categoria 08/09 anos será somente de caráter participativo e a 

distância poderá ser definida de acordo com regulamento específico do 
evento. 

• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Infantil 2021, 
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das Categorias de 
Idade Infantis de 10/11 anos, 12/13 anos e 14/15 anos. 

• As distâncias utilizadas para as Categorias de Idade Infantis seguem a 
padronização internacional sugerida pela World Triathlon em seu 
documento “Triathlon and Related Multisport Event Guidance for U19s”. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 
2021 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. 
 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON INFANTIL 
2021 



 

 

 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 
 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• Todas as largadas de cada uma das Categorias de Idade Infantis, em ambas 

as subdivisões masculino e feminino, serão sempre realizadas em 
separado; 

• Não será permitido o vácuo entre atletas, em hipótese alguma; 
• A Categoria 08/09 anos será somente participativa; 
• Será permitido, somente a utilização de Road Bikes ou Mountain Bikes, 

estando terminantemente proibida a utilização de bicicletas Time Trial 
(TT); 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Triathlon Infantil 2021 somente se o seu registro federativo estiver 
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. CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON INFANTIL 2021 

 

A) O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021 corresponde à Etapa 
Única do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021, determinando os 
Campeões Brasileiros de Aquathlon Infantil 2021 nas Categorias de Idade 
Infantis, qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Aquathlon Infantil 
2021. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se realizar;   

 

B) ETAPAS 



 

 

O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021: 

• 20 de novembro de 2021: Imbassaí (BA) 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021, de acordo com 
as Normas do Ranking Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021 e seus referentes 
critérios e especificações. 

 
C) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• Infantil 06/07 anos = 50m Natação / 250m Corrida* 
• Infantil 08/09 anos = 100m Natação / 500m Corrida* 
• Infantil 10/11 anos = 200m Natação / 1Km Corrida 
• Infantil 12/13 anos = 400m Natação / 2km Corrida 
• Infantil 14/15 anos = 500m Natação / 2.5km Corrida 
• * As Categorias 06/07 anos e 08/09 anos serão somente de caráter 

participativo e a distância poderá ser definida de acordo com regulamento 
específico do evento. 

• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Aquathlon Infantil 2021, 
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das Categorias de 
Idade Infantis de 10/11 anos, 12/13 anos e 14/15 anos. 

 
D) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Aquathlon Infantil 
2021 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. 

 



 

 

E) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON INFANTIL 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Aquathlon Infantil 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 

F) OBSERVAÇÕES 
 
• Todas as largadas de cada uma das Categorias de Idade Infantis, em ambas 

as subdivisões masculino e feminino, serão sempre realizadas em 
separado; 

• As Categorias 06/07 anos e 08/09 anos serão somente participativas; 
• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 

Aquathlon Infantil 2021 somente se o seu registro federativo estiver 
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. 
 

 
11. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON INFANTIL 2021 

 

G) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Infantil 2021 corresponde à Etapa 
Única do Campeonato Brasileiro de Duathlon Infantil 2021, determinando os 
Campeões Brasileiros de Duathlon Infantil 2021 nas Categorias de Idade 
Infantis, qualificação concordante ao Ranking Brasileiro de Duathlon Infantil 
2021. O resultado final será o resultado obtido na etapa única a se realizar;   

 

H) ETAPAS 

O Campeonato Brasileiro de Duathlon Infantil 2021 será realizado em etapa 
única que conta para o Ranking Brasileiro de Duathlon Infantil 2021: 



 

 

• 06 de novembro de 2021: Recife / Via Mangue (PE) 
 

A Etapa Única do Campeonato Brasileiro de Duathlon Infantil 2021 irá 
determinar o Ranking Brasileiro de Duathlon Infantil 2021, de acordo com as 
Normas do Ranking Brasileiro de Duathlon Infantil 2021 e seus referentes 
critérios e especificações. 

 
I) CATEGORIAS EM DISPUTA 

 
• Infantil 10/11 anos = 600m Corrida / 2Km Ciclismo / 300m Corrida 
• Infantil 12/13 anos = 1.2km Corrida / 5km Ciclismo / 600m Corrida 
• Infantil 14/15 anos = 2.5km Corrida / 10km Ciclismo / 1.25km Corrida 
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon Infantil 2021, 

masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das Categorias de 
Idade Infantis de 10/11 anos, 12/13 anos e 14/15 anos. 

 
J) PONTUAÇÃO 

 
A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Duathlon Infantil 
2021 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. 

 

K) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON INFANTIL 
2021 
 
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Infantil 2021 será 
obtida através da pontuação do resultado obtido na etapa única a se realizar. 

 



 

 

L) OBSERVAÇÕES 
 
• Todas as largadas de cada uma das Categorias de Idade Infantis, em ambas 

as subdivisões masculino e feminino, serão sempre realizadas em 
separado; 

• O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de 
Duathlon Infantil 2021 somente se o seu registro federativo estiver 
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. 

 
 

12. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
A) Só poderão participar dos Campeonatos Brasileiros 2021 e suas Etapas Únicas 

os atletas devidamente registrados na CBTri no ano corrente e autorizados 
por sua respectiva Federação estadual. 
 

B) Para participar das Etapas Únicas dos Campeonatos Brasileiros 2021 
homologadas pela CBTri, será necessário que todos os atletas sejam 
federados, sendo permitida também a participação aos atletas que não sejam 
federados, porém será necessário o pagamento de uma taxa extra 
denominada “Day Use” para a participação em qualquer um dos eventos 
oficiais. Neste caso, para estes atletas, NÃO serão acumulados pontos para os 
Rankings Brasileiros 2021 e, portanto, estes atletas NÃO serão considerados 
e computados para o sistema de classificação para os Campeonatos Mundiais 
2022. 
 

C) Todo e qualquer atleta que mudar de categoria (Categoria de Idade para o 
Alto Rendimento) ao longo da temporada 2021, perderá todos seus pontos 
conquistados na categoria anterior, conforme previsto nas Normas dos 
Rankings Brasileiros 2021. 



 

 

 

D) Todas as competições de 2021 seguirão as regras deste Regulamento e as 
regras específicas de cada um dos eventos homologados pela CBTri. 
 

E) Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Técnica da CBTri em conjunto 
com a Comissão de Atletas e Comissão de Treinadores da CBTri. 
 
 
 

 
 
 

   Presidente                     Gerente Técnico 
 Confederação Brasileira de Triathlon                              Confederação Brasileira de Triathlon 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

TABELA DE PONTOS CAMPEONATOS 2021 
 



 

 

 
 

POS 
Campeonato 

Brasileiro 
  Etapa Única 

1 1000,00 
2 925,00 
3 855,63 
4 791,45 
5 732,09 
6 677,19 
7 626,40 
8 579,42 
9 535,96 

10 495,76 
11 458,58 
12 424,19 
13 392,37 
14 362,95 
15 335,73 
16 310,55 
17 287,26 
18 265,71 
19 245,78 
20 227,35 
21 200,00 
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