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1. OBJETIVOS 
 
a. Ordenar e classificar os melhores atletas brasileiros das categorias do Alto 

Rendimento do Triathlon: Elite, Sub23, Junior e Youth, no ano de 2021; 
 

b. Devido ao reajuste dos Campeonatos Brasileiros 2021 em função da Pandemia 
COVID-19 e a logística de execução destes, serão realizadas Etapas Únicas de 
cada um dos Campeonatos Brasileiros de Triathlon 2021, produzindo assim 
dois Rankings Brasileiros de Triathlon distintos em 2021: Sprint e Standard; 
 

c. Os Rankings Brasileiros de Triathlon 2021 irão definir o melhor atleta brasileiro 
de 2021 em sua respectiva categoria do Alto Rendimento, através do resultado 
nos Campeonatos Brasileiros de Triathlon 2021, sendo esta qualificação 
concordante ao de Campeão Brasileiro de Triathlon 2021, título esse atribuído 
aos campeões das Etapas Únicas do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 
2021 e do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021;   
 

d. Possibilitar aos melhores triatletas brasileiros o acesso à Seleção Brasileira de 
Triathlon nas categorias do Alto Rendimento através de resultados 
competitivos; 

 
e. Possibilitar o estabelecimento de referenciais por resultado e servir como base 

de critérios específicos de participação para competições internacionais; 
 

f. Permitir um processo de identificação, avaliação e seleção de prospectivos e 
potenciais atletas dentro das várias categorias do Alto Rendimento no 
Triathlon. 

 



 

 

 
2. NORMAS GERAIS 

 
a. Poderão concorrer nos Rankings Brasileiros de Triathlon 2021 somente os 

atletas federados e com registro federativo válido para o ano vigente. e que 
estejam competindo regularmente nas categorias do Alto Rendimento Elite, 
Sub23, Junior e Youth; 
 

b. Todos os atletas que competirem no Alto Rendimento em 2021 deverão 
permanecer nesta categoria durante todo o transcurso do ano, não sendo 
permitida a mudança para qualquer uma das Categorias de Idade; 
 

c. O atleta não poderá competir em categorias distintas de outras modalidades 
durante a temporada 2021 independente de qual seja a modalidade na qual 
participe; 
 

d. A competição que conta pontos para o Ranking Brasileiro de Triathlon Sprint 
2021 será o Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 – Etapa Única, 
válida para os atletas das categorias Elite, Sub23, Junior e Youth; 

 
e. A competição que conta pontos para o Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 

2021 será o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 – Etapa Única, 
válida somente para os atletas das categorias Elite e Sub23; 

 
g. Além do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021, também serão 

considerados os pontos dos atletas das categorias Elite e Sub23 do Ranking 
Mundial World Triathlon 2021 (2021 World Triathlon Ranking), de acordo com 
as atualizações deste. 

 
h. Para que sejam contemplados os pontos do Ranking Mundial World Triathlon 

2021, todos os atletas com pontos neste Ranking deverão obrigatoriamente 
participar do Campeonato Brasileiro de Triathlon 2021. Caso o atleta não 
participe do maior evento nacional de triathlon, seus pontos do Ranking 
Mundial World Triathlon 2021 não serão considerados.  



 

 

3. TABELAS DE EVENTOS E PONTOS 
 
a. A pontuação do Ranking Brasileiro de Triathlon para o Alto Rendimento nas 

categorias Elite, Sub23, Junior e Youth, irá seguir a padronização da tabela de 
pontos dos Rankings Brasileiros 2021, descrito de acordo com a tabela abaixo: 
 
 

Referência Base de Pontos 

Ranking Mundial World Triathlon Pontos Obtidos x 1 (um) 

Campeonato Brasileiro de Triathlon 
Standard 2021  - Etapa Única 1000 

Campeonato Brasileiro de Triathlon 
Sprint 2021 - Etapa Única 1000 

 
 
 

4. NORMAS DE PONTUAÇÃO 
 

a. Ranking Mundial World Triathlon 2021 / 2021 World Triathlon Ranking 
 
1) A base de pontos será o total de pontos do atleta brasileiro que figure no 
Ranking Mundial World Triathlon 2021, de acordo com sua atualização, 
multiplicados por um (01); 
2) Os pontos obtidos pelo atleta serão os mesmos divulgados pela World 
Triathlon em função dos resultados obtidos por aquele atleta, seguindo os 
critérios dos Rankings Mundiais World Triathlon; 
3) A Diretoria Técnica da CBTri irá sempre aguardar os resultados oficiais da 
World Triathlon e seus respectivos pontos consignados antes de somar esses 
pontos ao Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 2021; 
 

b. Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 – Etapa Única 
 
1) A base de pontos será de 1000 pontos e pontuam somente os atletas que 
completarem a prova dentro do 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; 
2) A base de pontos refere-se ao primeiro colocado e para os demais atletas 
que pontuarem, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação anterior 
com rolagem direta de pontos até o 20º lugar, desde que estejam dentro do 
referencial percentual de tempo do primeiro colocado; 
3) Os atletas que concluírem a prova a partir do 21º lugar, receberão todos 
200 pontos, desde que estejam dentro do referencial percentual de tempo 
do primeiro colocado. 
 

c. O somatório total de pontos dos atletas das categorias Elite e Sub23 no ano 
corrente será representado pela soma dos pontos do Ranking Mundial World 
Triathlon multiplicados por 01, além dos pontos do resultado obtido no 
Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2021 – Etapa Única. 
 

d. Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 – Etapa Única 
 
1) A base de pontos será de 1000 pontos e pontuam somente os atletas que 
completarem a prova dentro do 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; 
2) A base de pontos refere-se ao primeiro colocado e para os demais atletas 
que pontuarem, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação anterior 
com rolagem direta de pontos até o 20º lugar, desde que estejam dentro do 
referencial percentual de tempo do primeiro colocado; 
3) Os atletas que concluírem a prova a partir do 21º lugar, receberão todos 
200 pontos, desde que estejam dentro do referencial percentual de tempo 
do primeiro colocado. 
 

e. O total de pontos dos atletas das categorias Junior & Youth no ano corrente 
será representado pelos pontos do resultado obtido no Campeonato 
Brasileiro de Triathlon Sprint 2021 – Etapa Única.  



 

 

 
f. Após a definição do respectivo Ranking Brasileiro Final 2021, ao final do ano 

(31 de dezembro), os pontos totais serão zerados; 
 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
a. Toda e qualquer discordância das normas deste ranking, assim como os casos 

omissos, serão decididos pela Diretoria Técnica da CBTri em conjunto com a 
Comissão de Atletas e Comissão de Treinadores da CBTri. 
 

b. Estas normas serão válidas a partir de 01 de agosto de 2021. Os resultados 
anteriores seguem às normas anteriores. 

 

      

    

           
Gerente Técnico 

Confederação Brasileira de Triathlon 
 

                       
 
          

Presidente 
Confederação Brasileira de Triathlon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TABELA DE PONTOS RANKING 2021 

 
 

POS 

Campeonato 
Brasileiro de 

Triathlon 
Standard/Sprint 

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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