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1. EVENTOS INTEGRANTES E NORMAS DE PONTUAÇÃO - TRIATHLON 
 

1.1. As competições que constituem o Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT 
para atletas das categorias Elite e Sub23 serão as 3 (três) etapas do Circuito 
Brasileiro de Triathlon Sprint (incluindo o próprio Campeonato Brasileiro de 
Triathlon Sprint), o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard e o 
Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância; 
 

1.2. As competições que constituem o Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT 
para os atletas da categoria Junior serão as 3 (três) etapas do Circuito Brasileiro 
de Triathlon Sprint (incluindo o próprio Campeonato Brasileiro de Triathlon 
Sprint); 

 
1.3. As competições que constituem o Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT 

para os atletas da categoria Youth serão as 3 (três) etapas do Circuito Brasileiro 
de Triathlon Sprint (incluindo o próprio Campeonato Brasileiro de Triathlon 
Sprint); 
 

1.4. As competições que constituem o Ranking Brasileiro de Para Triathlon - 
RBPT para os atletas da categoria Para Triathlon, das classes PTWC, PTS2, PTS3, 
PTS4, PTS5, PTDI e PTVI serão as 3 (três) etapas do Circuito Brasileiro de 
Triathlon Sprint (incluindo o próprio Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint); 

 
1.5. A pontuação do Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT no Alto Rendimento, 

nas categorias Elite, Sub23, Junior, Youth e Para Triathlon (classes PTWC, PTS2, 
PTS3, PTS4, PTS5, PTDI e PTVI), seguirá a padronização de pontos descrita na 
tabela a seguir: 

 



 

 

  

Referência (Valor Técnico) Base de Pontos 

Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 1000 

Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint (três etapas)* 750 

Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 500 
* todas as três (03) etapas terão a mesma pontuação. 

 

1.6.  Para finalidades de pontuação no Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT 
serão computados os resultados de acordo com os seguintes critérios:  
 

1.6.1. Categorias Elite e Sub 23 
Computarão os três (03) melhores resultados obtidos pelos atletas 
das categorias Elite e Sub 23 do Alto Rendimento em qualquer um 
dos eventos integrantes do referido ranking. Na ocorrência de 
qualquer fator impeditivo, em que não se verifique possibilidade 
de realização de algum dos eventos constituintes deste ranking, 
ficam estabelecidas como regras de ranqueamento as normas de 
descartes das categorias Youth, Junior e Para Triathlon, que 
podem ser conferidas logo abaixo (item 1.6.2.). 

 
1.6.2. Categorias Youth, Junior e Para Triathlon  

 
• 1 (um) evento integrante do ranking – pontua unicamente com esse 

resultado, sem descarte; 
• 2 (dois) eventos integrantes do ranking – pontua com o melhor 

resultado, com 1 (um) descarte; 
• 3 (três) eventos integrantes do ranking – pontua com os 2 (dois) 

melhores resultados, com 1 (um) descarte; 
• 4 (quatro) eventos integrantes do ranking – pontua com os 2 (dois) 

melhores resultados, com 2 (dois) descartes; 
• 5 (cinco) ou MAIS eventos integrantes do ranking – pontua com os 

três melhores resultados, com 2 (dois) descartes. 



 

 

 
1.7. Os eventos integrantes do Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT estão 

escalonados através de pontuação diferenciada de maior peso, com base de 
referência em eventos distintos e seus respectivos valores técnicos atribuídos; 

 
1.8. No caso de empate técnico entre atletas, será considerado como critério de 

desempate, o resultado de confronto direto obtido no evento de maior valor 
técnico (conforme tabela de pontuação dos eventos), que irá predominar sobre 
os resultados obtidos nos eventos de menor valor técnico. No caso das categorias 
Junior, Youth e todas as classes do Para Triathlon, o critério de desempate será 
o melhor resultado obtido através do confronto direto no Campeonato Brasileiro 
de Triathlon Sprint da categoria em questão. 

 
1.9. Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard  

 
1.9.1. A base de pontuação 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 oito por cento (8%) do tempo do 1º 
lugar, tanto no feminino quanto no masculino; 

 
1.9.2. A base de pontuação 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; 

 
1.9.3. 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. 

 
1.10. Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint (incluindo o Campeonato Brasileiro de 

Triathlon Sprint) 
 

1.10.1. A base de pontuação será de 750 pontos e pontuam somente os atletas 
que completarem a(s) prova(s) dentro do referencial percentual de tempo 



 

 

dos primeiros colocados, sendo este de oito por cento (8%) do tempo do 1º 
lugar, tanto no feminino quanto no masculino. Essa regra não se aplica ao 
Para Triathlon; 

 
1.10.2. A base de pontuação 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; 

 
1.10.3. Os atletas que concluírem a prova a partir do 21º lugar receberão 150 

pontos, desde que estejam dentro do referencial percentual de tempo do 
primeiro colocado. 

 
1.11. Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância  

 
1.11.1. A base de pontuação será de 500 pontos; 

 
1.11.2. A base de pontuação refere-se ao primeiro colocado e, para os demais 

atletas, aplica-se a regra de redução de 7,5% da pontuação anterior com 
rolagem direta de pontos até o 20º lugar; 

 
1.11.3. Os atletas que concluírem a prova a partir do 21º lugar receberão 100 

pontos. 
 

1.12. Após a definição do respectivo Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT do ano 
corrente, ao final do ano (31 de dezembro), os pontos acumulados serão zerados. 

 
  

2. EVENTOS INTEGRANTES - MULTIESPORTES 
 
2.1. As competições que fazem parte do Ranking Brasileiro Multiesportes em cada 

uma de suas modalidades individualmente, nas categorias do Alto Rendimento 
serão os Campeonatos Brasileiros de Aquathlon, Duathlon Sprint, Duathlon 
Standard e Cross Triathlon; 



 

 

 
2.2. No Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard não participam as categorias 

Junior, Youth e Para Triathlon (todas as classes), portanto, não haverá 
classificação de Ranking Brasileiro nessa modalidade em específico, para tais 
categorias do Alto Rendimento. Nas demais modalidades do Multiesportes 
participam todas as categorias do Alto Rendimento; 

 
2.3. O Campeão dessas etapas únicas dos referidos Campeonatos Brasileiros (acima 

descritas 2.1) será consequentemente o Campeão do Ranking Brasileiro 
Multiesportes em cada uma de suas modalidades no Alto Rendimento.  

 
3. PREMISSAS 

 
3.1. O Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT definirá o melhor atleta brasileiro no 

ano corrente, em sua respectiva categoria do Alto Rendimento, através dos 
resultados obtidos nos eventos integrantes destes; 

 
3.2. A qualificação de Campeão do Ranking Brasileiro de Triathlon - RBT é distinta 

da de CAMPEÃO BRASILEIRO, título este atribuído aos Campeões nos 
Campeonatos Brasileiros de Triathlon Sprint, de Triathlon Standard e de 
Triathlon Longa Distância, separadamente; 

 
3.3. O Ranking Brasileiro Multiesportes - RBM definirá o melhor atleta brasileiro, 

em sua respectiva modalidade e categoria do Alto Rendimento, no ano corrente, 
através dos resultados obtidos nos eventos integrantes deste; 

 
3.4. A qualificação de Campeão do Ranking Brasileiro Multiesportes - RBM é 

idêntica à de CAMPEÃO BRASILEIRO, atribuindo consecutivamente o título de 
Campeão Brasileiro e do Ranking Brasileiro Multiesportes, definindo o melhor 
atleta naquela respectiva modalidade do Multiesportes e categoria do Alto 
Rendimento, no ano corrente.  

 
4. OBJETIVOS 

 



 

 

 Ordenar e classificar os melhores atletas brasileiros das categorias Elite, 
Sub23, Junior, Youth e Para Triathlon (classes PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTDI 
e PTVI) do Alto Rendimento, na modalidade Triathlon e afins; 

 
4.1. Possibilitar aos melhores atletas brasileiros o acesso à Seleção Brasileira 

de Triathlon nas categorias do Alto Rendimento através de resultados 
competitivos; 

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

base analítica para critérios específicos de participação em competições 
internacionais; 
 

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

 
5. DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 
5.1.  Entende-se por modalidade Triathlon qualquer prova realizada seguindo a 

sequência natação, ciclismo e corrida, independentemente das distâncias 
percorridas. Modalidades afins são todas as variações de ordem, nesta 
sequência da modalidade Triathlon, envolvendo as três disciplinas esportivas, 
podendo ainda se limitar à combinação de duas dessas disciplinas, como no 
caso do Aquathlon (natação e corrida), do Duathlon (corrida e ciclismo) e, 
mais recentemente, o Aquabike (natação e ciclismo). Ainda podemos ter o 
próprio Triathlon, em sua ordem tradicional, sendo realizado em terreno 
irregular, o que caracteriza a modalidade conhecida como Cross Triathlon. 
Todas essas modalidades afins são comumente chamadas de Multiesportes; 

 
5.2.  Entende-se por integrante do Alto Rendimento todo e qualquer atleta que 

competir em uma das seguintes categorias: Youth, Junior, Sub 23, Elite e Para 
Triathlon (todas as classes).  

 
 

6. NORMAS GERAIS DOS RANKINGS 



 

 

 
6.1.  As normas contidas neste documento se aplicam aos rankings distintos e 

relativos a todas as categorias Alto Rendimento: Elite, Sub23, Junior, Youth e 
Para Triathlon (classes: PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTDI e PTVI); 
 

6.2. Poderão concorrer aos Rankings Brasileiros somente os atletas federados 
no ano vigente e que estejam competindo regularmente nas categorias do Alto 
Rendimento, a seguir: Elite, Sub23, Junior, Youth e Para Triathlon (classes: 
PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTDI e PTVI); 
 

6.3. Durante o ano vigente, todos os atletas do Alto Rendimento são instruídos 
a permanecer e competir, tanto no Triathlon, quanto nas demais modalidades 
afins, na mesma categoria, durante toda a temporada.  

 
6.4. O atleta que desejar efetuar mudança para a sua categoria de idade tem 

ciência de que não terá computado os pontos, ora obtidos na categoria Alto 
Rendimento, para a sua categoria de idade e vice-versa; 

 
6.5. Não é permitido a nenhum atleta competir em uma modalidade na 

categoria Alto Rendimento e em uma outra modalidade afim, em sua categoria 
de idade e vice-versa; 
 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
7.1 O presente regulamento, aprovado pelo Conselho de Administração da 

CBTri em XX de XXXX de 2022, entra em vigor na data de sua aprovação, 
ficando revogadas quaisquer normas e procedimentos anteriores. 

 

7.2 Todas as normas deste regulamento estão sujeitas a revisões com possíveis 
alterações ao final de cada ano corrente. Resultados anteriores respondem 
as normas vigentes à época.  
 



 

 

7.3 Toda e qualquer discordância das normas deste ranking, assim como os casos 
omissos, serão decididos pela Diretoria do Triathlon Brasil (CBTri) em 
conjunto com a Comissão de Atletas. 
 
 

 

                                      
  CEO                       Gerente Técnico 

     Confederação Brasileira de Triathlon                                             Confederação Brasileira de Triathlon 

  

 

 
Presidente do Conselho de Administração 

Confederação Brasileira de Triathlon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABELA DE PONTOS - TRIATHLON 
 

 

 
 

 

 
 

POSIÇÃO Campeonato Brasileiro 
Triathlon Standard 

Circuito Brasileiro 
Triathlon Sprint 

 
Campeonato Brasileiro 

Triathlon Longa 
Distância 

1 1000,00 750,00 500,00 
2 925,00 693,75 462,50 
3 855,63 641,72 427,81 
4 791,45 593,60 395,73 
5 732,09 549,08 366,05 
6 677,19 507,89 338,59 
7 626,40 469,80 313,20 
8 579,42 434,57 289,71 
9 535,96 401,97 267,98 

10 495,76 371,82 247,88 
11 458,58 343,94 229,29 
12 424,19 318,14 212,09 
13 392,37 294,29 196,19 
14 362,95 272,21 181,47 
15 335,73 251,79 167,86 
16 310,55 232,91 155,27 
17 287,26 215,45 143,63 
18 265,71 199,29 132,86 
19 245,78 184,34 122,89 
20 227,35 170,51 113,67 
21 200,00 150,00 100,00 
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