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1. CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARA TRIATHLON 2021 
 
A) CAMPEONATO 

O Campeonato Brasileiro de Para Triathlon 2021 irá determinar os Campeões 
Brasileiros de Paratriathlon será o resultado obtido na Etapa Única a ser realizada. 

 
B) ETAPA 

O Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2021 será realizado na seguinte etapa: 

• 04-05 de dezembro de 2021: Brasília (DF) 
 

C) CATEGORIAS EM DISPUTA 
• PTWC / PTS2 / PTS3 / PTS4 / PTS5 / PTVI 

 

D) PONTUAÇÃO 

A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2021 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) OBSERVAÇÕES 

O atleta terá sua pontuação computada para o Campeonato Brasileiro de Para 
Triathlon 2021 e para o Ranking Brasileiro de Para Triathlon 2021, somente se o seu 
registro federativo esteja validado na ocasião da realização do Briefing Técnico do evento, 



 

 

atletas devidamente registrados na CBTri no ano corrente e autorizados por sua 
respectiva Federação Estadual, sendo permitida também a participação aos atletas que 
não sejam federados, porem será necessário o pagamento de uma taxa extra 
denominada “Day Use” para a participação em no evento. Neste caso, para estes atletas, 
NÃO serão acumulados pontos para o Campeonato Brasileiro e para o Ranking Brasileiro 
2021. 

Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento 
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico. 

 Todos os Para atletas das categorias Paralímpicas que sejam inscritos para as 
competições nacionais da CBTri e internacionais da CAMTRI/WORLD TRIATHLON 
deverão, em caráter obrigatório, ter concluído o PPE (Exame de Pré-Participação), que 
envolve o preenchimento questionário médico (disponível no site da Cbtri), um exame 
físico e um Eletrocardiograma (ECG), devendo ser renovado a cada início de temporada; 

 
F) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda e qualquer discordância das normas deste regulamento, 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. 

Este regulamento será válido a partir de 01 de janeiro de 2021. Os resultados 
anteriores seguem às normas anteriores. 
 

2. CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON PARALÍMPICO 2021 

 

A) CAMPEONATO 

O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Paralímpico 2021 irá determinar os 
Campeões Brasileiros de Aquathlon Paralímpico e o resultado final será em uma única 
etapa.  

 
B) ETAPA 

O Campeonato Brasileiro de Aquathlon Paralímpico 2021 será realizado na 
seguinte etapa: 



 

 

• 20 de novembro de 2021: Imbassaí (BA) 
 
 

C) CATEGORIAS EM DISPUTA 
• PTWC,  PTS2, PTS3, PTS4, PTS5 E PTVI 

 
 

D) PONTUAÇÃO 

A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Aquathlon Paralímpico 
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) OBSERVAÇÕES 

O atleta terá sua pontuação computada para o Campeonato Brasileiro de Aquathlon 
Paralímpico 2021 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da 
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito e só poderão 
participar do Campeonatos Brasileiros 2021, atletas devidamente registrados na CBTri no 
ano corrente e autorizados por sua respectiva Federação Estadual, sendo permitida 
também a participação aos atletas que não sejam federados, porem 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 Campeonato Brasileiro 2021. 

Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento 
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico designado. 

 Todos os Para atletas das categorias Paralímpicas que sejam inscritos para as 
competições nacionais da CBTri e internacionais da CAMTRI/ITU deverão, em caráter 
obrigatório, ter concluído o PPE (Exame de Pré-Participação), que envolve o 
preenchimento questionário médico (disponível no site da Cbtri), um exame físico e um 
Eletrocardiograma (ECG), devendo ser renovado a cada início de temporada; 



 

 

O somatório total de pontos de cada atleta das categorias no ano corrente será 
representado pela soma dos pontos do Ranking Mundial World Para Triathlon 
multiplicados por 01, além da soma total dos pontos de todos os resultados obtidos nas 
competições pontuantes, considerando as seguintes regras de descarte: 

 
• Eventos de 1 ou 2 Etapas = 0 Descarte 

 
 
 
 
 
F) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Toda e qualquer discordância das normas deste regulamento, 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. 

Este regulamento será válido a partir de 01 de janeiro de 2021. Os resultados 
anteriores seguem às normas anteriores. 

 

3. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON PARALÍMPICO 2021 

 

A) CAMPEONATO 

O Campeonato Brasileiro de Duathlon Paralímpico 2021 irá determinar os 
Campeões Brasileiros de Duathlon Paralímpico, e resultado final será o resultado obtido 
na Etapa Única a ser realizada 

B) ETAPA 

O Campeonato Brasileiro de Duathlon Paralímpico 2021 será realizado na 
seguinte etapa: 

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

C) CATEGORIAS EM DISPUTA 
• PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5 E PTVI 

 
D) PONTUAÇÃO 



 

 

A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Duathlon Paralímpico 
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) OBSERVAÇÕES 

O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Duathlon 
Paralímpico 2021 somente se o seu registro federativo esteja validado na ocasião da 
realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito e só poderão 
participar dos Campeonatos Brasileiros 2021, Etapas Regulares ou Etapas Finais, atletas 
devidamente registrados na CBTri no ano corrente e autorizados por sua respectiva 
Federação Estadual, sendo permitida também a participação aos atletas que não sejam 
federados, porem 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. 

Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento 
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico 
designado. Todos os Para Atletas das categorias Paralímpicas que sejam inscritos para as 
competições nacionais da CBTri e internacionais da CAMTRI/ITU deverão, em caráter 
obrigatório, ter concluído o PPE (Exame de Pré-Participação), que envolve o 
preenchimento questionário médico (disponível no site da Cbtri), um exame físico e um 
Eletrocardiograma (ECG), devendo ser renovado a cada início de temporada; O somatório 
total de pontos de cada atleta das categorias no ano corrente será representado pela 
soma dos pontos do Ranking Mundial World Paratriathlon multiplicados por 01, além da 
soma total dos pontos de todos os resultados obtidos nas competições pontuantes, 
considerando as seguintes regras de descarte: 

 
• Eventos de 1 ou 2 Etapas = 0 Descarte 
• Eventos de 3 Etapas = 1 Descarte 
• Eventos de 4 Etapas = 2 Descartes 
• Eventos de 5 Etapas = 2 Descartes 



 

 

 

Após a definição do respectivo Ranking Brasileiro Final 2021, ao final do ano (31 
de dezembro de 2021), os pontos totais serão zerados; 

Os Atletas do Para Triathlon que mudarem de Categoria em virtude de 
classificação funcional oficial, terão seus pontos automaticamente destinados para a 
categoria de mudança.  

       Os Atletas do Para Triathlon que se tornarem inelegíveis para a categoria em uma 
classificação funcional oficial perderão todos os pontos caso continuem competindo em 
outra categoria que não seja do Paratriathlon.  

 

 

 

 

F) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda e qualquer discordância das normas deste regulamento, 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. 

Este regulamento será válido a partir de 01 de janeiro de 2021. Os resultados 
anteriores seguem às normas anteriores. 

 

 
4. CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON PARALÍMPICO 2021 

 

A) CAMPEONATO 

O Campeonato Brasileiro de Para Triathlon Longa Distância 2021 irá determinar 
os Campeões Brasileiros de Paratriathlon Longa Distância e o resultado final será o 
resultado obtido na Etapa Única a ser realizada. 

 



 

 

B) ETAPA 

O Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon Paralímpico 2021 será realizado na 
seguinte etapa: 

• 11 de dezembro de 2021: Niterói (RJ) 
 

C) CATEGORIAS EM DISPUTA 
• PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5 E PTVI 

 
D) PONTUAÇÃO 

A pontuação creditada para o Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon 
Paralímpico 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) OBSERVAÇÕES 

O atleta terá sua pontuação computada para o Ranking Brasileiro de Cross 
Triathlon Paralímpico 2021  somente se o seu registro federativo esteja validado na 
ocasião da realização do Briefing Técnico do evento no qual se encontra inscrito e só 
poderão participar dos Campeonatos Brasileiros 2021, Etapas Regulares ou Etapas Finais, 
atletas devidamente registrados na CBTri no ano corrente e autorizados por sua 
respectiva Federação Estadual, sendo permitida também a participação aos atletas que 
não sejam federados, porem 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. 

Todos os atletas estarão sujeitos ao regulamento específico do evento 
(disponibilizado na página oficial deste) e às decisões do Delegado Técnico 
designado. Todos os Paratletas das categorias Paralímpicas que sejam inscritos para as 
competições nacionais da CBTri e internacionais da CAMTRI/ITU deverão, em caráter 
obrigatório, ter concluído o PPE (Exame de Pré-Participação), que envolve o 



 

 

preenchimento questionário médico (disponível no site da Cbtri), um exame físico e um 
Eletrocardiograma (ECG), devendo ser renovado a cada início de temporada; 

O somatório de pontos de cada atleta em 2021, 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: 

O somatório total de pontos de cada atleta das categorias no ano corrente será 
representado pela soma dos pontos do Ranking Mundial World Paratriathlon 
multiplicados por 01, além da soma total dos pontos de todos os resultados obtidos nas 
competições pontuantes, considerando as seguintes regras de descarte: 

 
• Eventos de 1 ou 2 Etapas = 0 Descarte 
• Eventos de 3 Etapas = 1 Descarte 
• Eventos de 4 Etapas = 2 Descartes 
• Eventos de 5 Etapas = 2 Descartes 

 

Após a definição do respectivo Ranking Brasileiro Final 2021, ao final do ano (31 
de dezembro de 2021), os pontos totais serão zerados; 

Os Atletas do Paratriathlon que mudarem de Categoria em virtude de classificação 
funcional oficial, terão seus pontos automaticamente destinados para a categoria de 
mudança.  

Os Atletas do Para Triathlon que se tornarem inelegíveis para a categoria em uma 
classificação funcional oficial perderão todos os pontos caso continuem competindo em 
outra categoria que não seja do Para Triathlon.  

 
 
 
F) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda e qualquer discordância das normas deste regulamento, 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. 

Este regulamento será válido a partir de 01 de janeiro de 2021. Os resultados 
anteriores seguem às normas anteriores. 
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TABELA DE PONTOS CAMPEONATOS 2021 
 

 
 

POS 

Campeonato 
Brasileiro 

Etapa 
Final/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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