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PREÂMBULO 

Os presentes critérios têm a finalidade de definir a formação da equipe brasileira para 
os Jogos Sul-Americanos Asuncion 2022, evento a se realizar na cidade de Asuncion, 
Paraguai, no período de 1 a 15 de outubro de 2022. As competições de Triathlon serão 
realizadas entre os dias 04 e 06 de outubro. No dia 04 de outubro, serão realizadas as 
competições individuais masculinas e femininas, na distância sprint, e no dia 06 de 
outubro, será realizado o Mixed Team Relay, na distância super-sprint. 

 
De acordo com a comunicação oficialmente publicada no manual técnico de Triathlon 
dos Jogos Sul-Americanos 2022, passamos a enunciar as seguintes informações: 

 
 Cada país pertencente à ODESUR, COSUTRI e WORLD TRIATHLON poderá participar 

com um máximo 3 atletas femininos e 3 masculinos; 
 Em função das distâncias competitivas indicadas, podem participar todos os atletas 

brasileiros nascidos em 2005 ou antes, desde que devidamente registrados na CBTri 
e com os exames médicos válidos para participar em competições internacionais da 
World Triathlon; 

 As vagas pertencem ao país, pela via do COB; 
 A lista larga de atletas e oficias deverá ser enviada pelo COB até ao dia 25 de maio 

de 2022; 
 A lista final de atletas e oficiais deverá ser enviada pelo COB ao Comitê Organizador 

até ao dia 01 de setembro de 2022; 
 Em função dos prazos acima estipulados, a indicação da equipe por parte da CBTri 

ao COB será realizada no dia 1 de agosto de 2022. 

 
A definição dos critérios de formação da equipe brasileira foi elaborada com base nas 
seguintes premissas: 

 
 Critérios de número de vagas estabelecidos pela ODESUR; 

 
 Performance Individual em provas internacionais de nível competitivo 

semelhante ou superior ao encontrado em Jogos Sul-Americanos, sendo 
consideradas as provas prioritárias: World Triathlon Championship Series e da 
World Triathlon Cup. 

 

Face ao exposto acima, ficam assim definidos os critérios de formação da equipe 
brasileira de triathlon para os Jogos Sul-Americanos Asuncion 2022.  



 

 

1. QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL 
 
 

1.1 CRITÉRIOS DIRETOS 
 

1. Top 8 em qualquer World Triathlon Championship Series que aconteça até ao 
último dia do mês de julho de 2022; 
 

2. Top 3 em qualquer World Triathlon Cup que aconteça até ao último dia do mês de 
julho de 2022; 
 

Para além da obtenção de quaisquer dos critérios acima, o atleta deverá de estar 
classificado entre os primeiros 100 atletas do ranking individual da World Triathlon no 
último dia do mês de julho de 2022. 
 
Observações: 
 

a. No caso de vários atletas obterem a classificação pela via do mesmo critério direto, 
estará qualificado o atleta com a melhor classificação. Ex.: 2 atletas no TOP 8 em 
etapas da WTCS, sendo um 6º e outro 8º, se classificará o que conseguiu o 6º lugar. 
 

b.  No caso de vários atletas obterem a qualificação pela via do mesmo critério direto, 
e com a mesma classificação. Ex.: 2 atletas em 3º em etapas da WTC, se classificará o 
que estiver melhor posicionado no World Triathlon Ranking no último dia do mês de 
julho de 2022; 
 

c. Os critérios diretos serão considerados pela sua ordem no documento. Isto é, a 
conquista de um critério pela via da WTCS prevalecerá sempre sobre um critério da 
WTC. Ex.: 1 atleta conquistou um primeiro lugar em WTC, mas 3 Atletas alcançaram 
um TOP 8 em etapas da WTCS, se classificarão os 3 atletas pela via da WTCS; 

 
d. Sendo os critérios considerados até ao último dia do mês de julho de 2022, a 

obtenção de um resultado de acesso a um critério direto pode a qualquer momento 
ser ultrapassado por um critério de nível superior, retirando a vaga do atleta 
inicialmente classificado e atribuindo a vaga ao que obtiver esse resultado 
posteriormente, dentro do periodo de classificação. 



 

 

Observações: 
As classificações dos pontos a. e b. não têm de ser na mesma etapa, prevalecendo a 
melhor classificação em qualquer etapa dentro do periodo de qualificação. 
 
 
 
1.2 CRITÉRIOS INDIRETOS 

 
Todas as vagas que não forem conquistadas por nenhum dos critérios diretos, sejam 
elas 1, 2 ou 3, serão preenchidas pelos atletas melhor posicionados no World Triathlon 
Ranking individual, pela ordem deste, no último dia do mês de julho de 2022. 

 
Observações: 

No caso de  um atleta com uma posição no World Triathlon Ranking superior a um atleta 
que conquistou um critério direto, o primeiro não substituirá o segundo na ordem de 
prioridades da formação da equipe; 
 
 
 

2. CRITÉRIOS PARA O TEAM RELAY 
 
2.1. Constituição da equipe: sabendo que a distância da competição individual é 
SPRINT, com caracteristicas muito similares à distância do Team Relay, a equipe para o 
Team Relay será constituída pelos 2 atletas masculinos e 2 femininos melhor 
classificados na competição individual; 

 
2.2. Ordem dos atletas no Team Relay: a ordem e a gestão estarão a cargo do chefe de 
equipe e técnico presentes, após reunião com os atletas e de acordo com a estratégia 
que mais favorecer o resultado final; 
 
Observações: 

O estado físico dos atletas após a competição individual e eventuais lesões que possam 
ter ocorrido serão avaliados no sentido de preservar o atleta e constituir o Team Relay 
o mais competitivo possível tendo em conta os atletas disponíveis. 

 
 
 



 

 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA TREINADORES 
 

CRITÉRIO ÚNICO 
Caso o staff seja composto por dois oficiais, será convocado o treinador responsável 
pelo maior número de atletas convocados no conjunto dos atletas masculinos e 
femininos. 
Em caso de haver vários treinadores com o mesmo número de atletas selecionados, 
ficam estabelecidos os seguintes critérios de desempate: 
 
3.1. Empate com atleta(s) que se classificaram por critério direto 
Treinador do(s) atleta(s) que alcançam a vaga por critérios diretos, de acordo com as 
prioridades determinadas no Critério Individual. 
 
3.2. Empate com atleta(s) que se classificaram por critério indireto 
Treinador do(s) atleta(s) que alcançam a vaga por critérios diretos, de acordo com as 
prioridades determinadas no Critério Individual. 

 
Observações: 

Estes critérios apenas são passíveis de serem aplicados caso o COB possibilite o 
enquadramento da Equipe Brasileira para este evento para dois oficiais, a saber, o chefe 
de equipe e o treinador. 

 
 
 

4. CRITÉRIOS DE SUBSTITUIÇÃO 
 

Em situações excepcionais de impossibilidade de participação de atletas previamente 
classificados para a equipe “Jogos Sul-Americanos Asuncion 2022”, tais como 
consequência derivadas de lesões, acidentes, doenças ou qualquer outra situação de 
força maior, a Diretoria Técnica reserva-se o direito de substituir o atleta impossibilitado 
por aquele que apresente condições de participação e esteja em posição diretamente 
abaixo dos critérios de classificação estabelecidos. 

 
 



 

 

5.  PARA CONSULTA 
 

Anexo: Manual Técnico Triatlón - XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 
Elite Men | World Triathlon Rankings — World Triathlon 
Elite Women | World Triathlon Rankings — World Triathlon 
Events — World Triathlon 
 
 
 
 

Os casos omissos serão resolvidos e definidos pela Diretoria Técnica da CBTri e 
submetidos à apreciação das Comissões de Treinadores e de Atletas da CBTri. 
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