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1. FINALIDADES 
 
a. Ordenar e classificar os melhores atletas brasileiros das Categorias de Idade 

nas modalidades Aquathlon, Duathlon Sprint, Duathlon Standard, Triathlon 
Sprint, Triathlon Standard, Triathlon Longa Distância, Cross Triathlon e 
Aquabike no ano corrente; 
 

b. O Ranking Brasileiro de Triathlon Standard e os Rankings Brasileiros 
Multiesportes (Aquathlon, Duathlon Sprint, Duathlon Standard, Triathlon 
Longa Distância, Cross Triathlon e Aquabike) correspondem aos resultados dos 
Campeonatos Brasileiros de Triathlon Standard e Campeonatos Brasileiros 
Multiesportes, respectivamente, e determinam os Campeões Brasileiros nas 
Categorias de Idade em cada uma destas modalidades; 

 
c. O Ranking Brasileiro de Triathlon Sprint corresponde à soma dos resultados 

obtidos no Circuito Brasil Super Series de Triathlon Sprint e determina os 
Campeões deste Circuito, sendo considerados estes os atletas mais regulares 
da temporada nas suas respectivas categorias de Idade desta modalidade; 

 
d. O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint corresponde à etapa final do 

Circuito Brasil Super Series de Triathlon Sprint e determina os Campeões 
Brasileiros nas Categorias de Idade desta modalidade; 

 
e. O Ranking Triathlon Brasil corresponde à soma dos resultados dos 

Campeonatos Brasileiros de Triathlon Standard, Triathlon Longa Distância e 
dos resultados do Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint, e determina os 
Melhores Atletas de Triathlon do Brasil nas Categorias de Idade destas 
modalidades integradas. 
 



 

 

2. NORMAS GERAIS 
 
a. Poderão concorrer aos Rankings Brasileiros somente os atletas federados, com 

registro federativo válido para o ano vigente e que estejam competindo 
regularmente nas categorias de idade, não tendo participado no ano corrente 
em nenhuma prova promocional nas categorias Elite, Sub23, Junior ou Youth; 

 
b. Durante o ano vigente, todos os atletas de categorias de idade são instruídos 

a permanecer e competir, tanto no Triathlon, quanto nas demais modalidades 
afins, na mesma categoria, durante toda a temporada; 

 
c. O atleta que desejar efetuar mudança para a categoria do Alto Rendimento, 

no decorrer de uma mesma temporada tem ciência de que não terá 
computado os pontos ora obtidos na sua respectiva categoria de idade para a 
categoria do Alto Rendimento e vice-versa; 

 
d. Não é permitido a nenhum atleta competir em uma determinada modalidade 

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

 
e. As competições que contam pontos para os Rankings Brasileiros das Categorias 

de Idade são os Campeonatos Brasileiros das modalidades Aquathlon, 
Duathlon Sprint, Duathlon Standard, Triathlon Standard, Triathlon Longa 
Distância, Cross Triathlon e Aquabike, e o Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint 
da modalidade Triathlon Sprint. 
 

 
3. TABELA DE PONTOS 

 
a. Os pontos relativos a cada uma das competições válidas para os Rankings 
Brasileiros serão distribuídos conforme a tabela de pontos em anexo. 
 
 
 
 



 

 

4. NORMAS DE PONTUAÇÃO 
 

a. Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard  
 

I.A base de pontos será de 1000 pontos, em que pontuam todos os atletas 
concludentes; 

II.A base de pontos 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;  

III.Os atletas que concluírem as provas a partir do 21º lugar receberão todos 
200 pontos. 
 

b. Circuito Brasileiro de Triathlon Sprint  
 

I.A base de pontos será de 750 pontos em cada etapa, em que todos os 
resultados são computados e pontuam todos os atletas concludentes; 

II.A base de pontos 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;  

III.Os atletas que concluírem as provas a partir do 21º lugar receberão todos 
150 pontos. 
 

c. Campeonatos Brasileiros Multiesportes  
 

I.A base de pontos será de 500 pontos, em que pontuam todos os atletas 
concludentes; 

II.A base de pontos 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;  

III.Os atletas que concluírem as provas a partir do 21º lugar receberão todos 
100 pontos. 

 
d. Após a definição do respectivo Ranking Brasileiro Final do ano corrente, ao 

final do ano (31 de dezembro), os pontos totais serão zerados; 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
a. Estas normas são válidas e vigentes de forma perene a partir de 01 de janeiro 

de 2022, estando sujeitas a revisões com possíveis alterações ao final de cada 
ano corrente, sendo que os resultados anteriores seguem às normas 
anteriores. 
 

b. Quaisquer discordâncias das normas deste ranking, 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. 
 

                                                    
   CEO                                   Gerente Técnico 

 Confederação Brasileira de Triathlon                               Confederação Brasileira de Triathlon 

  

 
Presidente do Conselho de Administração 

Confederação Brasileira de Triathlon 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TABELA DE PONTOS - CAMPEONATOS BRASILEIROS 
 
 

POSIÇÃO Campeonato Brasileiro 
Triathlon Standard 

Circuito Brasileiro 
Triathlon Sprint 

 
Campeonatos Brasileiros 

Multiesportes 

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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