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PREÂMBULO 

 

O presente documento regula o acesso dos atletas brasileiros de alto rendimento às 

Competições Internacionais oficiais para a modalidade de Triathlon tuteladas pela Confederação 

Brasileira de Triathlon – Triathlon Brasil. 

 

Sabendo que a participação em eventos internacionais obedece a um conjunto de critérios em 

primeira instância regulados e fixados pela World Triathlon - WT, e que a CBTri é a entidade 

nacional responsável por regular a participação dos atletas brasileiros nesses mesmos eventos, 

compete-nos esclarecer acerca dos critérios e regras que vão definir e possibilitar a participação 

destes atletas em diferentes competições e níveis competitivos. 

 

As competições podem ser divididas em 3 tipos no que diz respeito aos critérios de participação: 

1. Competições de acesso direto através de critérios em eventos específicos com vagas 

pré-definidas que são conquistadas nominalmente de acordo com o resultado obtido; 

2. Competições de acesso através de rankings internacionais que ordenam os atletas e 

colocam à disposição vagas variáveis e condicionadas pelas inscrições totais para o 

evento; 

3. Competições reservadas a projetos da CBTri que limitam a participação a atletas pré-

selecionados e que compõem grupos e equipes específicas para essas competições.  

 

Através deste documento, passa o Triathlon Brasil a divulgar os Critérios de Seleção para os 

Eventos Competitivos Internacionais que dizem respeito ao ano de 2022. 



 

 

Elegibilidade e Critérios Gerais 

 

São elegíveis todos os atletas de nacionalidade Brasileira e devidamente filiados à CBTri no ano 

de 2022 e em situação regular em todos os aspectos legais e decorrentes da relação CBTri-Atleta. 

Apenas poderão ser inscritos para competições internacionais os atletas com os exames médico-

desportivos de aptidão para participação em atividades físicas esportivas devidamente 

recebidos e confirmados pela CBTri de acordo com a Nota Oficial DT 01/2022 em vigor e 

divulgadas em sua página oficial: 

https://cbtri.org.br/wp-content/uploads/2022/01/NO_DT_01_2022_-_Exames_PPE.pdf 

 

De forma a proporcionar um enquadramento completo, abaixo estão incluídos os links da 

internet que esclarecem as regras de qualificação para os eventos assinalados, bem como as 

regras de pontuação para os rankings da WT: 

 

Regras e procedimentos gerais de qualificação para eventos World Triathlon 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Rules_and_Procedure
s_20211218.pdf 

 

Regras e procedimentos gerais de qualificação para eventos World Triathlon – Ajustes COVID-
19 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_COVID19_Rules_and_
Procedures_20211218.pdf 

 

Princípios de Qualificação Olímpica Paris 2024 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/Paris2024_Olympic_Qualification_Principles.pdf 

 

Critérios Jogos Olímpicos Paris 2024 – Triathlon Brasil 

A definir – MAI/2022 

 



 

 

Critérios de Qualificação para World Triathlon Championship Series e Finais 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_WTS1.pdf 

 

Critérios de Qualificação para World Triathlon Cup 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_World_Cup1.
pdf 

 

Critérios de Qualificação para Revezamento Misto World Triathlon 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Mixed_Relay
1.pdf 

 

Critérios de Qualificação Continental World Triathlon 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Continental2
.pdf 

 

Critérios de Qualificação para Multiesporte World Triathlon 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_Multisport1.
pdf 

 

Critérios de Qualificação para Arena Games Triathlon 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/Arena_Games_Triathlon_Qualification_Criteria_2022
.pdf 

 

Regras de Competição World Triathlon 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_2022012
8.pdf 

 

 

 

 



 

 

CRITÉRIOS DE RANKINGS WORLD TRIATHLON: 

 

World Triathlon Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Ranking_20211218.pdf 

 

World Triathlon Championship Series Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Championship_Series_Ranking_202
11218.pdf 

 

World Triathlon Mixed Relay Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Mixed_Relay_Ranking_20221218.p
df 

 

World Triathlon Multisport Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Multisport_Ranking.pdf 

 

World Triathlon Continental Rankings 

https://triathlon.org/about/download_file/world_triathlon_continental_ranking_criteria 

 

Arena Games Triathlon Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/Arena_Games_Triathlon_Ranking_Criteria_2022.pdf 

 

Ranking de Qualificação Olímpica Individual 

A definir – MAI/2022 

 

Ranking de Qualificação Olímpica Team Relay 

A definir – MAI/2022 

  



 

 

I. Critérios de entrada em cada nível competitivo internacional 

A participação em competições internacionais obedece não só a um conjunto de critérios fixados 

pela WT, como também obriga, do ponto de vista técnico, a um nível mínimo que assegure boas 

condições de representatividade dos atletas brasileiros dentro do panorama mundial do 

triathlon. 

Para além deste aspecto importante que se prende com um nível considerado mínimo para um 

atleta poder ser inscrito num determinado nível de evento, também existem, por parte da CBTri, 

preocupações ao nível do processo de desenvolvimento dos atletas, fixando idades mínimas de 

participação e assegurando que os atletas compitam de forma regular em eventos nacionais e 

ganhem experiências competitivas antes de se lançarem no panorama internacional. 

Por tais motivos passa a CBTri a divulgar os critérios mínimos de inscrição em Copas Continentais 

[CC], World Triathlon Cup [WTC] e World Triathlon Championshiop Series [WTCS] que estão em 

vigor desde 2019 e que consideramos adequados para a realidade atual. 

 

Modelo de Entrada para Competições Internacionais – v.2022 

 



 

 

 Estes critérios são aplicáveis a todos os atletas brasileiros que pretendam participar em 

eventos internacionais; 

 Os presentes critérios têm validade até ao final de cada ano; 

 Cada atleta deverá integrar o nível correspondente à competição onde pretende 

participar no ano seguinte; 

 Os atletas que já alcançaram os patamares acima no decorrer da temporada 2021 

encontram-se aptos à inscrição para os eventos correspondentes em 2022; 

 O fato de um atleta cumprir os critérios de entrada para um determinado nível não 

determina que a CBTri assuma o encargo da sua participação, apenas possibilitando que 

passe a ser inscrito para o evento em causa, mediante solicitação; 

 Os tempos mínimos são apenas necessários para novas entradas; 

 Os atletas que pretendam participar pela primeira vez de eventos internacionais devem 

cumulativamente cumprir os critérios do nível [CN] que dizem respeito aos rankings e 

os tempos mínimos; 

 A verificação dos tempos mínimos deverá ser efetuada da seguinte forma: 

o Envio de uma gravação de vídeo em tempo corrido e sem pausas, de ambos os 

testes (por meio de link internet e similares); 

o O teste de corrida deve ser efetuado numa pista de atletismo de 400m sem o 

recurso de outros atletas marcando ritmo/pacing ou influência de 

vácuo/drafting; 

o O teste de natação deve ser realizado em piscina de 25m ou 50m, sem uso de 

qualquer dispositivo, equipamento ou roupa que influencie a propulsão e/ou 

flutuação, podendo ser iniciado com salto do bloco ou não, efetuado de forma 

individual sem o recurso de outros atletas marcando ritmo/pacing ou influência 

de vácuo/drafting; 

o A face dos atletas deverá ser visível tanto no início como no final da gravação 

sem qualquer interrupção da mesma; 



 

 

o O envio da gravação dos testes nos moldes indicados também deverá ser 

efetuado para os e-mails abaixo mencionados. 

 

 Os presentes critérios que constam do Modelo de Entrada nas Competições 

Internacionais serão revistos pela Direção Técnica no final de cada ano, podendo os 

mesmos ser reajustados em função das qualidades técnicas e realidade competitiva 

nacional e internacional; 

 

 A Direção Técnica deverá sempre ser informada por escrito da intenção de um atleta se 

candidatar a participar em eventos internacionais através do envio de comunicação para 

os seguintes e-mails: rodrigo.milazzo@cbtri.org.br; sergio.santos@cbtri.org.br 

 

 

  



 

 

II. Calendário Competitivo 

Em anexo e no link abaixo apresentamos a listagem dos eventos competitivos que constam do 

Calendário Internacional de Triathlon em 2022. 

Os detalhes acerca destes eventos Internacionais devem ser regularmente consultados através 

do link para a página oficial da WT (https://www.triathlon.org/events), pois são passíveis de 

alterações, cancelamentos e atualizações ao longo da temporada. 

 

III. Ordem de Prioridade dos Eventos 2022: 

A. Jogos Sulamericanos Elite Asunción 2022 

B. Campeonato Mundial Mixed Team Relay e Juniores 2022 Montreal (CAN) 

C. World Triathlon Championship Series Finals e Campeonato Mundial 2022 Sub23 Abu 

Dhabi (UAE) 

D. World Triathlon Championship Series 

E. World Triathlon Cup 

F. Americas Triathlon Continental Championships / Campeonato Panamericano 2022 

Punta del Este (URU) 

G. Americas Triathlon South American Championships / Campeonatos Sulamericanos 2022 

– Sub23 / Villarrica (CHI) e Junior / Formosa (ARG) 

H. Jogos Sul-Americanos da Juventude Rosario 2022 

I. World Triathlon Continental Cups 

J. FISU World University Triathlon Championships 2022 Maceio (BRA) 

 



 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR EVENTO 
 

A. Jogos Sul-Americanos Asunción 2022 

A.1. Competição Individual 

Local Asunción, PAR 
Data 4 Outubro 2022 – Feminino e Masculino 
Atletas Elegíveis Critério específico já divulgado para o evento  
Vagas Definidas pelo critério internacional 
Distâncias Competitivas Sprint 
Competições de Seleção Definidas pelos critérios internacionais e de seleção Triathlon Brasil 

Critérios de Seleção 

Internacional: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Paris2024_Olympic_Qualific
ation_Principles.pdf 
Triathlon Brasil: 
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/ 

Data de Convocação Após aceitação das vagas pelo COB 
 

A.2. Mixed Team Relay 

Local Asunción, PAR 
Data 6 Outubro 2022 – Misto 2F + 2M 
Atletas Elegíveis Critério específico já divulgado para o evento 
Vagas 2M + 2F 
Distâncias Competitivas Mixed Relay 2M+2F – Super-Sprint 
Competições de Seleção Definidas pelos critérios internacionais e de seleção Triathlon Brasil 

Critérios de Seleção 

Internacional: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Paris2024_Olympic_Qualific
ation_Principles.pdf 
Triathlon Brasil: 
http://www.cbtri.org.br/regulamento-alto-rendimento/ 

Data de Convocação Após aceitação das vagas pelo COB 
 

 

 

 

 



 

 

B. CAMPEONATO MUNDIAL TEAM RELAY 2022 e JUNIOR 

Local Montreal, CAN 
Data 22 a 26 de Junho 2022 

Atletas Elegíveis  Juniores | Nascidos 2003-2006 
 Elite | Nascidos 2002 e antes 

Vagas  Juniores | 0-2 Masculino + 0-2 Feminino 
 Elite | 3 Masculinos + 3 Femininos 

Distâncias Competitivas 
 Juniores | Sprint 
 Elite | Super Sprint 
 Team Relay Júnior - | Super Sprint 

Competições de Seleção 

 Juniores | Campeonato Sulamericano 2022 – Formosa (ARG), 
14-15 Maio 2022 

 Elite | Todas as Competições a contar para o World Triathlon 
Ranking e Ranking até 45 dias antes do evento; 

 Team Relay Júnior-Sub23 | Utilização dos atletas convocados 
e composição do Team Relay em função das competições 
individuais 

Critérios de Seleção 

 Juniores | Melhores atletas classificados no Campeonato 
Sulamericano com base no total de vagas estipuladas pela 
Americas Triathlon para cada país da América do Sul 

 Elite | Melhores 3 do ranking World Triathlon Ranking 45 dias 
antes do evento 

Data de Convocação Após publicação das Start Lists por parte da WT 

Comentários 
JUN: Caso existam mais atletas que cumpram os critérios de seleção 
do que vagas disponibilizadas pela WT, serão convocados por ordem 
de classificação do Campeonato Regional 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_WTS1.pdf 
Regras de Competição World Triathlon “CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E RANKING” 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128.p
df 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. WTCS GRAND FINAL e CAMPEONATO MUNDIAL SUB23 2022 

Local Abu Dhabi, EAU 
Data 24 a 26 de Novembro 2022 

Atletas Elegíveis  Sub23 | Nascidos 1999-2002 
 Elite | Nascidos 1998 e antes* 

Vagas  Sub23 | 0-2 Masculinos + 0-2 Femininos 
 Elite | 0-3 Masculinos + 0-3 Femininos 

Distâncias Competitivas  SUB23 | Standard 
 Elite | Standard 

Competições de Seleção 

 Sub23 | Todas as Competições a contar para o World 
Triathlon Ranking até 45 dias antes do evento; 

 Elite | Todas as Competições a contar para o World Triathlon 
Ranking até 45 dias antes do evento; 

Critérios de Seleção 

 Sub23 | Melhores 2 do ranking World Triathlon Ranking 45 
dias antes do evento 

 Elite | Melhores 3 do ranking World Triathlon Ranking 45 dias 
antes do evento 

Data de Convocação Após publicação das Start Lists por parte da WT 

Comentários 

Apenas poderão participar os Atletas que conquistaram o seu lugar no 
start list pela via do Ranking World Triathlon na data de publicação do 
start list 
*Desde que cumpram os critérios Elite em termos de ranking e 
qualificação, podem ser convocados atletas Sub23 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_WTS1.pdf 
Regras de Competição World Triathlon “CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E RANKING” 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128.p
df 

  



 

 

B. WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES 2022 

Data - Local  Distância Competitiva 
15 Maio – Yokohama, JPN (fora qualif. Olímpica) Standard 
11-12 Junho – Leeds, GBR Sprint / Mixed Team Relay 
22-22 Junho – Montreal, CAN Eliminator / Mixed Team Realy 
10-11 Julho – Hamburgo, GER Sprint / Mixed Team Relay 
23-24 Outubro – Chengdu, CHN Standard 
5-6 Novembro – Hamilton, BER Standard 
24-26 Novembro - Abu Dhabi, EAU Standard 
Atletas Elegíveis Projeto Paris 2024 com Nível [WTCS] e Outros Atletas com nível [WTCS] 
Vagas A definir por cada competição dependendo do World Triathlon Ranking 

Critérios de Seleção 
Data de Convocação Depois da publicação da start list por parte da WT 

Comentários 

 Podem participar outros atletas desde que cumpram os critérios 
de elegibilidade [WTCS] 

 A participação de atletas fora do projeto Paris 2024 será da 
responsabilidade financeira dos atletas/clubes/patrocinadores 
desde que cumpram os critérios de elegibilidade [WTCS] 

 A ordem de entrada será sempre a do World Triathlon ranking à 
data da publicação do start list por parte da WT 

 A gestão dos “Change Name” é da inteira responsabilidade da 
CBTri para cada evento de acordo com o planejamento e 
objetivos, sendo sempre respeitada a ordem do World Triathlon 
Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_WTS1.pdf 

 

  



 

 

E. WORLD TRIATHLON CUP 2022 

Data - Local  Distância Competitiva 
28-29 Maio – Arzachena, ITA Sprint 
18-19 Junho – Huatulco, MEX Sprint 
23-24 Julho – Pontevedra, ESP Standard 
27-28 Agosto – Bergen, NOR Sprint 
3-4 Setembro – Valencia, ESP Standard 
10-11 Setembro – Kalovy Vary, CZE Standard 
24-25 Setembro – Weihai. CHN Standard 
1-2 Outubro – Tongyeong, KOR Sprint 
29-30 Outubro – Miyazaki, JPN Sprint 
12-13 Novembro – Viña del Mar, CHL Sprint 
Atletas Elegíveis Projeto Paris 2024 com Nível [WTC] e Outros Atletas com nível [WTC] 
Vagas A definir por cada competição dependendo do World Triathlon Ranking 

Critérios de Seleção 
Data de Convocação Depois da publicação da start list por parte da WT 

Comentários 

 Podem participar outros atletas desde que cumpram os critérios 
de elegibilidade [WTC] 

 A participação de Atletas fora do projeto Paris 2024 será da 
responsabilidade financeira dos atletas/clubes/patrocinadores 
desde que cumpram os critérios de elegibilidade [WTC] 

 A ordem de entrada será sempre a do World Triathlon ranking à 
data da publicação do start list por parte da WT 

 A gestão dos “Change Name” é da inteira responsabilidade da 
CBTri para cada evento de acordo com o planejamento e 
objetivos, sendo sempre respeitada a ordem do World Triathlon 
Ranking 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Criteria_World_Cup1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. CAMPEONATO PANAMERICANO 2022 

Local Punta del Este, URU 
Data 19-20 Novembro 2022 

Atletas Elegíveis 
 Juniores | Nascidos 2006-2003 
 Sub23 | Nascidos 2002-1999 
 Elite | Nascidos 1998 e antes* 

Vagas 
 Juniores | 0-2 Masculinos + 0-2 Femininos  
 Sub23 | 0-2 Masculino + 0-2 Femininos 
 Elite | 0-3 Masculinos + 0-3 Femininos 

Distâncias Competitivas 
 Juniores | Sprint 
 Elite + Sub23 | Standard 

Competições de Seleção 

 Juniores | Campeonato Sulamericano 2022, 14-15 Maio 2022, 
Formosa, Argentina; 

 Sub23 | Campeonato Sulamericano 2022, 20 Fevereiro 2022, 
Villarrica, Chile; 

Critérios de Seleção 

 Juniores | 02 Melhores Brasileiros/Brasileiras TOP 10 
Campeonato Sulamericano 2022 

 Sub23 | 02 Melhores Brasileiros/Brasileiras TOP 10 
Campeonato Sulamericano 2022 

 Demais vagas por seleção com base em critérios técnico-
competitivos da Diretoria Técnica Triathlon Brasil 

Data de Convocação Depois da publicação das Start List por parte da World Triathlon  

Observações 

1) Caso existam mais atletas que cumpram os critérios de 
seleção do que vagas disponibilizadas pela World 
Triathlon/Americas Triathlon ou acima das vagas apoiadas 
pelo Triathlon Brasil, serão selecionados primeiro por ordem 
de classificação das competições indicadas de critério de 
Seleção para Juniores, enquanto que para Sub23, será por 
ordem do World Triathlon Ranking; 

2)  Para atletas Sub23 (nascidos em 2002-1999) acima das vagas 
apoiadas pela CBTri, a participação está condicionada aos 
critérios técnicos da DT Triathlon Brasil e dos resultados das 
Copas Continentais 2022, além do World Triathlon Ranking 
até 30 dias antes do evento. 

3) Para atletas Elite, a participação está condicionada aos 
critérios técnicos da DT Triathlon Brasil e dos resultados das 



 

 

Copas Continentais 2022, além do World Triathlon Ranking 
até 30 dias antes do evento. 

*Desde que cumpram os critérios Elite em termos de ranking e 
qualificação, podem ser convocados atletas Sub23 

https://triathlon.org/about/download_file/world_triathlon_continental_ranking_criteria 
  



 

 

F.  CAMPEONATO SUL-AMERICANO 2022 

Local Villarrica, Chile / Formosa, Argentina 
Data 20 Fevereiro 2022 / 14-15 Maio 2022 

Atletas Elegíveis 
 Youth | Nascidos 2007 
 Juniores | Nascidos 2006-2003 
 Sub23 | Nascidos 2002-1999 

Vagas 
 Youth | (a ser definido por World Triathlon/Americas Triathlon) 
 Juniores | 3 Masculinos + 3 Femininos  
 Sub23 | 2 Masculinos + 2 Femininos 

Distâncias Competitivas 
 Youth | Super Sprint 
 Juniores | Sprint 
 Sub23 | Standard 

Competições de Seleção 
 Super Campeonato Brasileiro de Triathlon 2021 | Brasília (DF), 05 

Dezembro 2021 

Critérios de Seleção 

 Juniores | Top 3 Masculinos + Top 3 Femininos do Super 
Campeonato Brasileiro de Triathlon 2021 

 Sub23 | Campeão e Vice Campeão Masculinos + Campeã e Vice 
Campeã Femininas do Super Campeonato Brasileiro de Triathlon 
2021 

Data de Convocação A definir, através de Nota Oficial da DT CBTri 

Observações 

Para o caso de atletas que se enquadrem no modelo de entrada para 
competições internacionais e estejam acima das vagas apoiadas 
pelo Triathlon Brasil, estes poderão solicitar sua inscrição sujeita à 
apreciação da Diretoria Técnica Triathlon Brasil, considerando os 
seguintes princípios: 
1) Vagas disponibilizadas pela World Triathlon/Americas Triathlon; 
2) Youth: Top 10 Masculinos + Top 10 Femininos que estejam dentro 
dos 10% do tempo do respectivo 1º Lugar do Super Campeonato 
Brasileiro de Triathlon 2021; 
3) Junior: Top 10 Masculinos + Top 10 Femininos que estejam dentro 
dos 10% do tempo do respectivo 1º Lugar do Super Campeonato 
Brasileiro de Triathlon 2021; 
4) Sub23: Top 5 Masculinos + Top 5 Femininos que estejam dentro 
dos 8% do tempo do respectivo 1º Lugar do Super Campeonato 
Brasileiro de Triathlon 2021. 



 

 

5) Para a competição em Vilarica foram apenas apoiados pela CBTri 
os atletas da categoria Sub23 e para a competição de Formosa vão 
apenas ser apoiados os atletas junior qualificados, sendo este 
evento de qualificação para o mundial junior de Montreal.  
6) Todos os atletas Sub23 e Elite que pretendam participar na 
competição em Formosa devem fazer a solicitação de inscrição no 
start list, sendo a participação realizada a custas próprios. 

NO_DT_06_2021_Seletiva_Campeonato_Sulamericano_de_Triathlon_2022.pdf (cbtri.org.br) 
2022 Americas Triathlon Cup and South Americas Championships Villarrica — World Triathlon 
2022 Americas Triathlon South American Championships Formosa — World Triathlon 

 
 

G. JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE ROSARIO 2022 
 

Competição Individual 

Local Rosario, Argentina 
Data 4 Maio 2022 – Feminino e Masculino 
Atletas Elegíveis Critério específico já divulgado para o evento  
Vagas Definidas pelos critérios ODESUR: 2M + 2F 
Distâncias Competitivas Sprint 
Competições de Seleção Definidas pelos critérios de seleção Triathlon Brasil (NO DT 05/2021) 
Critérios de Seleção Definidas pelos critérios de seleção Triathlon Brasil (NO DT 05/2021) 
Data de Convocação Após aceitação das vagas pelo COB 
NO_DT_05_2021_Seletiva_de_Classificação_por_Resultado_Jogos_Sulamericanos_da_Juventude_R
osario_2022.pdf (cbtri.org.br) 
2022 Rosario South American Youth Games — World Triathlon 

 

Revezamento Misto 

Local Rosario, Argentina 
Data 6 Maio 2022 – Misto 2F + 2M 
Atletas Elegíveis Critério específico já divulgado para o evento 
Vagas Definidas pelos critérios ODESUR: 2M + 2F 
Distâncias Competitivas Super Sprint 
Competições de Seleção Definidas pelos critérios de seleção Triathlon Brasil (NO DT 05/2021) 
Critérios de Seleção Definidas pelos critérios de seleção Triathlon Brasil (NO DT 05/2021) 
Data de Convocação Após aceitação das vagas pelo COB 



 

 

 

H. WORLD TRIATHLON CONTINENTAL CUPS 

Data - Local  Distância Competitiva 

Todas as Copas Continentais Standard/Sprint 
 

 

Atletas Elegíveis Critérios de Seleção Triathlon Brasil - Nível [CC] 

Vagas 
Todas possíveis através de disponibilidade no Start List 
considerando as regras World Triathlon 

Competições de Seleção 

 Atletas Projeto Seleção Brasileira 
 Ranking Brasileiro 2021 Elite/Sub23 + Junior (somente 

Sprint) + World Triathlon Ranking com base no modelo 
de entrada para competições internacionais 

Critérios de Seleção 

 Atletas Projeto Seleção Brasileira 
 Ranking Brasileiro 2021 Elite/Sub23 + Junior (somente 

Sprint) + World Triathlon Ranking com base no modelo 
de entrada para competições internacionais 

Data de Convocação Competições sem necessidade de convocação 

Comentários 

 Nenhuma das etapas das Copas Continentais estará 
sujeita ao apoio do Triathlon Brasil 

 Não será possibilitada a participação de atletas que não 
se enquadrem no modelo de entrada para competições 
internacionais; 

 Atletas que já fazem parte do nível WTCS ou WTC estão 
isentos por estarem enquadrados no modelo de entrada 
para competições internacionais 

https://triathlon.org/about/download_file/world_triathlon_continental_ranking_criteria 

 

  



 

 

I. FISU WORLD UNIVERSITY TRIATHLON CHAMPIONSHIPS 2022 

Local Maceió (AL), Brasil 
Data 10 Setembro – 12 Setembro 2022 

Atletas Elegíveis 

 Elite/Sub23/Junior (18+) | Nascidos 2004-1997 
 Alunos oficialmente registrados para obtenção de diploma 

universitário reconhecido pelo MEC 
 Ex-alunos com diploma universitário reconhecido pelo MEC obtido 

em 2021 
Vagas  Elite/Sub23/Junior (18+) | 6 Masculinos + 6 Femininos 

Distâncias Competitivas 
Individual: Sprint 
Revezamento: Super Sprint 

Competições de Seleção De acordo com as regras CBDU 
Critérios de Seleção De acordo com as regras CBDU 
Data de Classificação De acordo com as regras CBDU 

Observações 
https://www.fisu.net/sport-events/2022-wuc/triathlon-2022 
http://wuctriathlon2022.com/ 
https://www.cbdu.org.br/ 

___________________________________________________________________________ 

  



 

 

IV. Critérios de Acesso aos Níveis de Apoio 

 

Considerando a realidade do Triathlon no Brasil e as necessidades especiais de preparação dos 

atletas do Alto Rendimento e Seleções Nacionais em função do elevado nível de exigência na 

preparação para as competições e da necessidade de custos extras com equipamentos e 

materiais de elevado custo de aquisição e manutenção, a CBTri criou em 2018 um sistema de 

apoio aos atletas. Estando o Alto Rendimento diretamente relacionado com a obtenção de 

resultados de excelência, o apoio concedido será sempre diretamente relacionado com os 

resultados esportivos alcançados e com níveis de apoio que apontem ao mérito. 

 

No Anexo I consta a tabela de acesso a cada nível, referida como “Tabela de Acesso aos Níveis 

de Apoio para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais”, tendo sido esta revista para o ano 

2022. 

Nesta temporada foram pela primeira vez criados critérios intercalares para o Projeto Paris 

2024, que asseguram a continuadade no apoio com diferentes níveis de acordo com os 

resultados e rankings alcanaçdos pelos atletas até a uma data definida. No anexo I também 

consta a tabela “Critérios de continuidade de apoio para Atletas do Projeto 2024 para o 

segundo semestre” e os respetivos comentários que escalreçem das condições específicas de 

continuidade. 

Estas propostas da Diretoria Técnica da CBTri foram apresentadas em Dezembro 2021 durante 

a reunião de Alto Rendimento tida em Brasilia durante o Campeonato Brasilerio e foi submetida 

à apreciação da Diretoria da CBTri e das Comissões de Atletas e Treinadores. 

 

A tabela de Acesso aos Níveis de Apoio para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais 

mencionada no parágrafo anterior obedece ainda aos seguintes pressupostos: 

1. O acesso através da World Triathlon Ranking considera a respectiva posição após a última 

competição do ano e publicação do ranking final pela WT, ao final da respectiva temporada 

competitiva; 



 

 

2. Apenas serão consideradas as competições anuais ou com várias etapas pertencentes aos 

circuitos WTCS e WTC que pertençam ao calendário competitivo que será usado para 

avaliação; 

3. Em eventos com eliminatórias apenas serão considerados os resultados obtidos na 

classificação geral após a realização das finais; 

4. O acesso através das etapas de WTCS e de WTC considera 1 competição, desde que o ranking 

do respetivo nível seja também atingido, exceto JUN e SUB23; 

5. Poderá existir cruzamento de resultados entre WTS e World Cup, sendo considerado aquele 

que proporciona o acesso ao nível inferior atingido; 

6. Nos Campeonatos Pan-Americanos será considerada a distância Sprint para os Juniores, e a 

distância Standard para os Elite e Sub23; 

7. De acordo com Anexo 8 da Portaria 02/2018. 

 

Os critérios de continuidade de apoio para Atletas do Projeto 2024 para o segundo semestre 

obedecem  aos seguintes pressupostos: 

1. Verificação do cumprimento dos critérios logo após a WTCS Hamburgo; 

2. Em eventos com eliminatórias contam apenas as finais; 

3. Em etapas da WTCS e World Cup, será considerado o melhor resultado desde que dentro do 

lugar do ranking do respetivo nível; 

4. O Campeonato Pan-Americano será apenas considerado na distância Standard e se contar 

para a Qualificação Olímpica; 

5. Quem atingir nível A após a WTCS de Hamburgo terá apoio para 3+2* eventos, quem atingir 

Nível B terá apoio para 2+2* eventos, quem ficar fora do nível A e B, mas que pertença ao 

Porjeto Paris 2024 lançado no final do ano 2021, terá apoio 1+2* evento; 

6. Processo Aberto: novos atetas podem entrar para o segundo semetre, desde que cumpram 

os critérios A ou B até a WTCS de Hamburgo; 

7. Casos de lesão ou impeditivas de competir serão avaliadas caso a caso; 

8. As duas competições de participação obrigatória (2*) do segundo semestre são Camp. Pan-

Americano a se realizar em Punta Del Este e a Grande Grand Final a realizar em Abu Dahbi; 

9. As competições de participação obrigatória são reservadas aos atletas que cumprirem os 

critérios específicos para as mesmas. 

  



 

 

ENCERRAMENTO 

 

Todos os procedimentos de inscrições devem atender à seguinte padronização de solicitação: 

atleta e treinador devem enviar e-mail para a Gerência Técnica da CBTri 

(rodrigo.milazzo@cbtri.org.br), com cópia à Direção Técnica da CBTri 

(sergio.santos@cbtri.org.br), considerando os critérios de seleção estipulados para participação 

conforme o nível da competição objetivada, obedecendo os prazos máximos de solicitação à 

realização dos eventos de acordo com o nível específico: 

 [CC]: 45 dias prévios ao evento 

 [WTC]: 60 dias prévios ao evento 

 [WTCS]: 75 dias prévios ao evento 

 

A Divulgação e Convocação serão somente realizadas para as provas/eventos que compõem os 

projetos que estão ao abrigo da CBTri. Todos os atletas interessados em competir em quaisquer 

eventos que não estejam no planejamento CBTri em 2022 devem entrar em contato por e-mail 

com a Gerência Técnica CBTri com antecipação de 60 dias, sendo desejável a apresentação de 

um planejamento anual à DT da CBTri. 

 

Todos os procedimentos de reclamação por parte dos atletas das categorias do Alto Rendimento 

devem ser enviados através de email para a Gerência Técnica da CBTri, com cópia à Diretoria 

Técnica da CBTri e Presidência da CBTri, no prazo de 3 dias a contar do momento da publicação 

da convocação para cada competição dos projetos ao abrigo da CBTri. A DT terá o mesmo prazo 

de 3 dias para dar retorno por escrito à reclamação apresentada. 

 

  



 

 

 

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. 

 
 
 
 

 
 

Ernesto Teixeira Pitanga 
Presidente 

 
 

 

  



 

 

 

ANEXO I 

Tabela de Acesso aos Níveis de Apoio para o Alto Rendimento e Seleções Nacionais 2022 

 

 

Critérios de continuidade de apoio para Atletas do Projeto 2024 para o segundo semestre 

 

World Triathlon 
Ranking

World
Triathlon

Championships

World
Triathlon

Cup
Todos Junior Sub23 Elite Todos Todos Junior Sub23 Elite

A Top 30 Top 10 Top 10

B Top 60 Top 10 Top 10 Top 20 Top 20 Top 3 Top 3 Top 3 Top 3

C Top 90 Top 30 Top 30 Top 30 Top 30 Top 10 Top 16 Top 16 Top 10

WTS
Grand Final

Mundial SUB23 e Junior

Campeonato
Panamericano

World Triathlon 
Ranking

World Triathlon
Championships

World Triathlon
Cup

Campeonato
Panamericano

A TOP 60 Top 20 Top 10 Top 3

B TOP 90 Top 30 Top 20 Top 8


