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REGULAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
CAMPEONATOS MUNDIAIS WORLD TRIATHLON 2022

1. FINALIDADE
a) Definir o sistema de classificação dos atletas das modalidades Aquathlon, Duathlon,
Cross Triathlon e Triathlon Longa Distância nas Categorias do Alto Rendimento e
das modalidades Aquathlon, Duathlon Sprint, Duathlon Standard, Triathlon Sprint,
Triathlon Standard, Cross Triathlon, Triathlon Longa Distância e Aquabike nas
Categorias de Idade para os Campeonatos Mundiais World Triathlon 2022.
b) Devido à Pandemia do Coronavírus COVID-19 durante o ano de 2020 e a
possibilidade de sua continuidade no ano de 2021, o sistema de classificação para
os Campeonatos Mundiais World Triathlon 2022 será baseado nos eventos
planejados dos Campeonatos Brasileiros 2021 que sejam efetivamente realizados
e os consequentes Rankings Brasileiros 2021 que sejam gerados por esses eventos,
não considerando os eventos planejados dos Campeonatos Brasileiros 2021 que
eventualmente não sejam realizados.
c) O sistema de classificação para os Campeonatos Mundiais World Triathlon 2022 é
baseado nos Rankings Brasileiros 2021 das modalidades Aquathlon, Duathlon,
Cross Triathlon e Triathlon Longa Distância nas Categorias do Alto Rendimento, e
que correspondem aos resultados das etapas dos Campeonatos Brasileiros 2021
nessas modalidades nas Categorias do Alto Rendimento, de acordo com as regras
de classificação descritas neste documento.

d) O sistema de classificação para os Campeonatos Mundiais World Triathlon 2022 é
baseado nos Rankings Brasileiros 2021 das modalidades Aquathlon, Duathlon
Sprint, Duathlon Standard, Triathlon Sprint, Triathlon Standard, Cross Triathlon,
Triathlon Longa Distância e Aquabike nas Categorias de Idade, que correspondem
aos Campeonatos Brasileiros 2021 e determinam os Campeões Brasileiros 2021
nessas modalidades nas Categorias de Idade, de acordo com as regras de
classificação descritas neste documento.
2. ELEGIBILIDADE
a) Somente atletas confederados e com seus registros federativos em dia poderão
participar dos Campeonatos Mundiais 2022.
b) Somente atletas confederados e com seus registros federativos em dia que
poderão concorrer por vagas nos eventos nacionais de 2021, em cada uma das
modalidades, para classificação para os Campeonatos Mundiais 2022.
c) Serão classificados para os Campeonatos Mundiais 2022 somente os melhores
atletas de cada uma das categorias do Alto Rendimento e das Categorias de Idade
elegíveis, no masculino e no feminino, conforme cada uma das modalidades.
d) Para fins de classificação, fica determinado que todos os atletas que competirem
no Alto Rendimento em 2021 deverão permanecer nesta categoria durante todo o
transcurso do ano, inclusive nos Campeonatos Mundiais 2022, não sendo permitida
a mudança para qualquer uma das Categorias de Idade.
e) Para fins de classificação, fica determinado que todos os atletas que competirem
nas Categorias de Idade em 2021 deverão permanecer nesta categoria durante
todo o transcurso do ano, inclusive nos Campeonatos Mundiais 2022, não sendo
permitida a mudança para qualquer uma das Categorias do Alto Rendimento.

f) Os atletas se classificam para os Campeonatos Mundiais 2022 exclusivamente de
acordo com as suas respectivas categorias competitivas de 2021, ou seja, os atletas
que competem no Alto Rendimento (Elite/Sub23/Junior) em 2021 se classificam
somente para os Campeonatos Mundiais 2022 no Alto Rendimento, enquanto os
atletas que competem nas Categorias de Idade em 2021 se classificam somente
para os Campeonatos Mundiais 2022 nas Categorias de Idade.
3. CAMPEONATO MUNDIAL MULTISPORTS 2022
Data: Cancelado
Local: Townsville (AUS)
O Campeonato Mundial Multisports 2022 compreende os Campeonatos Mundiais
2022 das seguintes modalidades: Aquabike, Aquathlon, Cross Triathlon, Duathlon
Sprint, Duathlon Standard e Triathlon Longa Distância.
A título de conhecimento, a World Triathlon anunciou em 23 de Julho de 2021 a
não realização do Campeonato Mundial Multisports 2022 previsto para Agosto de
2022 (https://townsville.triathlon.org/2021/07/23/townsville-multisport-worldchampionships-not-taking-place-in-2022/), porém serão validadas as classificações
para os Campeonatos Mundiais 2022 obtidas pelos atletas através dos
Campeonatos Brasileiros 2021, salvo somente nos casos onde ocorram
cancelamentos destes eventos, conforme consta no item 1.b) deste Regulamento.
Os critérios de classificação para o Campeonato Mundial Multisports 2022 abaixo
especificados são válidos para todas as categorias competitivas: Alto Rendimento
(Elite/Sub23/Junior) e Categorias de Idade:
a. Campeonato Mundial de Aquathlon 2022

Estarão classificados para o Campeonato Mundial de Aquathlon 2022 os
seguintes atletas:
• Alto Rendimento: Os 06 (seis) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Aquathlon 2021, em cada uma das respectivas categorias (Elite, Sub23 e
Junior).
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Aquathlon 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias.
b. Campeonato Mundial de Duathlon 2022
Estarão classificados para o Campeonato Mundial de Duathlon 2022 os
seguintes atletas:
• Alto Rendimento: Os 06 (seis) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Duathlon 2021, em cada uma das respectivas categorias (Elite, Sub23 e
Junior).
• Os atletas do Alto Rendimento classificados para o Campeonato Mundial de
Duathlon 2022 somente poderão competir nos respectivos eventos Standard
(Elite/Sub23) e Sprint (Junior) de acordo com o Resultado dos Campeonatos
Brasileiros de Duathlon Standard e Sprint 2021, respectivamente, sempre
respeitando o número máximo de vagas determinado pelas regras da World
Triathlon.
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Duathlon Standard 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias,
assim como os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de Duathlon
Sprint 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias.
• Os atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial
de Duathlon Standard 2022 somente poderão competir no respectivo evento

Standard de acordo com o Ranking Brasileiro Final de Duathlon Standard
2021, não sendo permitido competir na distância Sprint na qual não tenha se
classificado, sempre respeitando o número máximo de vagas determinado
pelas regras da World Triathlon.
• Os atletas das Categorias de Idade classificados para o Campeonato Mundial
de Duathlon Sprint 2022 somente poderão competir no respectivo evento
Sprint de acordo com o Ranking Brasileiro Final de Duathlon Sprint 2021, não
sendo permitido competir na distância Standard na qual não tenha se
classificado, sempre respeitando o número máximo de vagas determinado
pelas regras da World Triathlon.
• Caso a organização do evento permita, mediante aprovação da Direção
Técnica da CBTri, os atletas das Categorias de Idade classificados para o
Campeonato Mundial de Duathlon Standard 2022 também poderão competir
no Campeonato Mundial de Duathlon Sprint 2022, assim como aqueles
classificados para o Campeonato Mundial de Duathlon Sprint 2022 também
poderão competir no Campeonato Mundial de Duathlon Standard 2022.
c. Campeonato Mundial de Triathlon Longa Distância 2022
Estarão classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Longa Distância
2022 os seguintes atletas:
• Alto Rendimento: Os 06 (seis) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Triathlon Longa Distância 2021, na respectiva categoria Elite/Sub23.
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Triathlon Longa Distância 2021, em cada uma das respectivas categorias
etárias.
d. Campeonato Mundial de Cross Triathlon 2022

Estarão classificados para o Campeonato Mundial de Cross Triathlon 2022 os
seguintes atletas:
• Alto Rendimento: Os 06 (seis) primeiros do Ranking Brasileiro Final de Cross
Triathlon 2021, em cada uma das respectivas categorias (Elite, Sub23 e
Junior).
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Cross Triathlon 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias.
e. Campeonato Mundial de Aquabike 2022
De acordo com o regulamento da World Triathlon, não há a categoria Alto
Rendimento nos Campeonatos Mundiais de Aquabike e, portanto, estarão
classificados para o Campeonato Mundial de Aquabike 2022 somente os
atletas das categorias de idade, sendo os seguintes atletas:
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Aquabike 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias.

4. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON ABU DHABI 2022
2022 WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIPS ABU DHABI
Data: A definir (World Triathlon)
Local: Abu Dhabi (UAE)

O Campeonato Mundial de Triathlon 2022 compreende os Campeonatos Mundiais
de Triathlon 2022 nas distâncias Sprint e Standard.

Os critérios de classificação do Alto Rendimento para o Campeonato Mundial de
Triathlon 2022 serão regidos por critérios específicos do Alto Rendimento,
definidos pela Diretoria Técnica da CBTri.
Os critérios de classificação das Categorias de Idade para o Campeonato Mundial
de Triathlon 2022 abaixo especificados são válidos unicamente para as Categorias
de Idade:
a. Campeonato Mundial de Triathlon Sprint 2022
Estarão classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Sprint 2022 os
seguintes atletas:
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Triathlon Sprint 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias.
b. Campeonato Mundial de Triathlon Standard 2022
Estarão classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Standard 2022
os seguintes atletas:
• Categorias de Idade: Os 20 (vinte) primeiros do Ranking Brasileiro Final de
Triathlon Standard 2021, em cada uma das respectivas categorias etárias.

Classificação Extra: em função da realização do Super Campeonato Brasileiro de
Triathlon Sprint e Standard 2021 na mesma data em 05 de dezembro de 2021, os
atletas classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Sprint 2022 e os
atletas classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Standard 2022
podem também optar por se inscreverem na distância na qual não competiram,
somente no caso das vagas regulares de classificação não sejam completamente
preenchidas através do sistema regular de classificação por resultado, assim como
através do sistema de rolagem de vagas esclarecido no item 5.b) deste
regulamento.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) A relação dos atletas classificados para os Campeonatos Mundiais 2022 será
divulgada somente no início do mês de janeiro de 2022.
b) Rolagem de vagas
• Na data de encerramento das inscrições para os Campeonatos Mundiais 2022,
determinada pela CBTri e baseada no prazo final das inscrições colocado pela World
Triathlon, caso as vagas de classificação não sejam preenchidas pelos respectivos
atletas classificados e arrolados, haverá rolagem posterior de vagas através da
análise do resultado dos Campeonatos Brasileiros 2021 pela Diretoria Técnica da
CBTri.
• A relação dos atletas pós-classificados (rolagem posterior de vagas) para os
Campeonatos Mundiais 2022 será divulgada somente cinco (05) dias após o
término das inscrições para os Campeonatos Mundiais 2022.
• Para os atletas pós-classificados (pela rolagem posterior de vagas), será
estabelecido um prazo máximo de cinco (05) dias após a divulgação da rolagem
posterior para que as respectivas vagas remanescentes sejam preenchidas,
respeitando o número máximo de vagas previamente estabelecido.
• Caso não sejam preenchidas as vagas através do sistema de rolagem de vagas,
então será considerado o sistema de Classificação Extra na qual os atletas
participantes do Super Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint e Standard 2021
poderão optar por se inscreverem na distância na qual não competiram,
respeitando a ordem de classificação para os Campeonatos Mundiais de Triathlon
Sprint e Standard 2022, em cada uma das respectivas categorias etárias.
c) Atletas residentes fora do Brasil

• Para os atletas brasileiros residentes fora do país e com interesse em
representar o Brasil nos Campeonatos Mundiais de Triathlon 2022, estes
deverão enviar para a CBTri em até no máximo 15 dias antes da data de
encerramento das inscrições, uma solicitação de participação e inscrição para
análise e avaliação da Diretoria Técnica da CBTri.
• Esta solicitação deverá ser feita através da respectiva Federação Estadual de
origem do atleta, com a devida justificativa técnica de solicitação de
participação, com detalhamento da justificativa e incluindo os resultados do
atleta em 2021 para que corroborem a justificativa, que deverá ser encaminhada
à CBTri dentro do prazo estabelecido.
• Para cada um dos Campeonatos Mundiais 2022, a CBTri poderá conceder
convites limitados para atletas do Alto Rendimento e das respectivas Categorias
de Idade, que sejam de reconhecida capacidade técnica, e que por motivos
diversos não tenham obtido a classificação através dos meios de classificação
regulares apresentados neste Regulamento:
1. O atleta eventualmente não classificado deverá enviar sua solicitação de
convite para a CBTri, através de sua Federação Estadual de origem, com as
devidas justificativas para análise da Diretoria Técnica da CBTri, em até no
máximo dez (10) dias após a divulgação da listagem definitiva de atletas
classificados.
2. A confirmação da concessão de convite estará condicionada e dependente
do número de vagas atribuídas para o Brasil nos respectivos Campeonatos
Mundiais 2022.
d) Os atletas que necessitarem de declarações oficiais que apresentem a sua
respectiva classificação para os Campeonatos Mundiais 2022, deverão entrar em
contato prévio com a CBTri através do email inscricoes@cbtri.org.br solicitando
este documento.

e) As inscrições para os Campeonatos Mundiais 2022 serão regidas por normas
específicas da CBTri, respeitando as limitações impostas pela World Triathlon e
pelos respectivos organizadores dos Campeonatos Mundiais 2022.
f) A abertura das inscrições através da CBTri para os Campeonatos Mundiais 2022
será definida somente após o Comitê Organizador dos respectivos eventos
divulgar os valores específicos de cada modalidade e suas datas correspondentes
de inscrição.
g) Casos omissos e não incluídos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção
Técnica Triathlon Brasil em conjunto com as Comissões de Atletas e Treinadores
Triathlon Brasil.
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