
 

 

 

NOTA OFICIAL DT 04/2022 

 

 

Brasília, 13 de junho de 2022 

 

 

FISU WORLD UNIVERSITY TRIATHLON CHAMPIONSHIPS 2022 

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON UNIVERSITÁRIO FISU 2022 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

1. A Fédération Internationale du Sport Universitaire (Federação Internacional do Esporte 

Universitário) – FISU, através dos valores esportivos e prática esportiva, oportunizando e 

inspirando alunos a praticarem esporte, promove o fator chave para expandir o papel e 

o alcance do esporte universitário em todo o mundo, através de eventos esportivos de 

classe mundial, com a missão de proporcionar aos estudantes universitários 

oportunidades de conexão e intercâmbio com estudantes de todo o mundo, em um 

ambiente colaborativo e competitivo. 

2. O FISU World University Triathlon Championships 2022 - Campeonato Mundial de 

Triathlon Universitário FISU 2022, representa o evento de maior importância da 

temporada 2022 do triathlon mundial, dentro da competência universitária, onde serão 

disputados os títulos mundiais da modalidade para as categorias do Alto Rendimento 

(Junior, Sub23 e Elite), sendo realizado em Maceió (AL) nos dias 09-10 SET 2022. 



 

 

3. Os critérios de qualificação para o referido evento, visando a composição da Equipe 

Brasileira Universitária de Triathlon, foram definidos entre a Confederação Brasileira de 

Desportos Universitários – CBDU e Confederação Brasileira de Triathlon – Triathlon Brasil, 

com base nos princípios determinados pela FISU. 

4. São elegíveis para o Campeonato Mundial de Triathlon Universitário FISU 2022, através 

dos critérios fundamentais da FISU, somente os atletas brasileiros nascidos entre os anos 

1997 e 2004, alunos oficialmente registrados para obtenção de diploma universitário 

reconhecido pelo MEC e ex-alunos com diploma universitário oficialmente reconhecido 

pelo MEC em 2021. 

5. Estarão qualificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Universitário FISU 2022 

um total de seis (06) atletas femininos e seis (06) atletas masculinos, conforme definido 

pelas regras específicas do evento. 

5. A composição da Seleção Brasileira de Triathlon para o Campeonato Mundial de 

Triathlon Universitário FISU 2022 atenderá à seguinte ordem progressiva de critérios de 

qualificação: 

a. Duas (02) vagas, no Feminino e no Masculino, entre os melhores atletas 

brasileiros mais bem colocados no World Triathlon Ranking à data 31 de julho de 

2022, observando os critérios de elegibilidade; 

b. Quatro (04) vagas, no Feminino e no Masculino, entre os primeiros atletas da 2ª 

Etapa do Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint 2022, a ser realizada em 24 de 

julho 2022, observando os critérios de elegibilidade; 



 

 

c. Demais vagas residuais, no Feminino e no Masculino, entre os atletas com os 

melhores resultados do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2021, 

observando os critérios de elegibilidade; 

 

6.  A ordem progressiva de critérios de qualificação deverá cumprir inicialmente o 

atendimento ao critério a., que em caso da não totalização das vagas, irá cumprir o 

atendimento ao critério b., e que em caso da não totalização das vagas, irá cumprir o 

atendimento ao critério c., sempre respeitando a elegibilidade dos atletas para o 

Campeonato Mundial de Triathlon Universitário FISU 2022. 

7. O Triathlon Brasil irá definir através de Nota Oficial, após 31 de julho de 2022, os atletas 

que estarão qualificados para composição da Seleção Brasileira de Triathlon para 

participação no Campeonato Mundial de Triathlon Universitário FISU 2022, com base na 

elegibilidade e atendimento aos critérios de qualificação previamente apresentados. 

7.  Após a publicação da referida Nota Oficial, os atletas qualificados deverão enviar email 

para a Gerência Tecnica Triathlon Brasil (rodrigo.milazzo@cbtri.org.br) informando sua 

intenção de participar do Campeonato Mundial de Triathlon Universitário FISU 2022, para 

que dessa forma seja composta a Seleção Brasileira de Triathlon para o evento. 

8.  Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Técnica da CBTri em conjunto com a 

CBDU, e em caso de necessidade, com a Comissão de Treinadores da CBTri. 

 
 
 
 
Rodrigo Milazzo 
Gerente Técnico 
Confederação Brasileira de Triathlon 
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