REGULAMENTO DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS 2019

1. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2019
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2019 irá determinar os Campeões
Brasileiros Elite, Sub23 e Categorias de Idade na distância Standard, além dos atletas das
categorias de idade classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Standard de
2020. O seu resultado final será o resultado obtido na etapa única a se realizar.
B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2019 será realizado em etapa única:
• 24 de novembro de 2019: Rio de Janeiro (RJ)
C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Geral: Elite & Sub23
• Categorias de Idade: 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos,
40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos, 70/74 anos,
75/79 anos e 80 anos em diante.
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Standard de 2019, masculino e
feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23 e Categorias de
Idade, respectivamente.
D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias no Campeonato Brasileiro de
Triathlon Standard 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 1000 pontos para os vencedores do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2019
E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela de pontos anexa,
sendo que a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas
concludentes.
F) CUT-OFF
Apenas para as categorias do alto rendimento (Elite & Sub23):
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• Para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, os atletas deverão finalizar
a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que será calculada através
do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo da vencedora no
feminino.

G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2019 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa única.

H) OBSERVAÇÕES
• A largada das categorias Elite e Sub23, masculino e feminino, será única.
• As largadas das categorias de idade, masculino e feminino, serão separadas.
• Apenas nas categorias Elite e Sub23, masculino e feminino, será permitido o vácuo
entre atletas de gênero opostos.
• Será permitido, apenas nas Categorias de Idade, o uso de bicicletas Time Trial (TT).
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do alto rendimento, deverá ser
observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta tem direito à premiação em dinheiro
somente se finalizar a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que
será calculada através do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao
tempo da vencedora no feminino. Caso não sejam atingidos os limites de tempo
determinados, as premiações relativas às posições obtidas fora do Cut-Off serão
revertidas aos campeões das categorias masculina e feminina.
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição.
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento.

2. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2019
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019 irá determinar os Campeões Brasileiros
Elite, Sub23, Junior e categorias de idade na distância Sprint e os atletas das categorias de
idade classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Sprint de 2020. O seu
resultado final será o somatório dos três (03) melhores resultados obtidos nas etapas do
Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019.
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B) ETAPAS
Serão dois tipos de eventos que farão parte do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint
2019:
• Etapas Nacionais do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019
• Grande Final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019
O Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019 será disputado em cinco etapas:
•
•
•
•
•

Etapa 1: 14 de abril de 2019 - Maceió (AL)
Etapa 2: 12 de maio de 2019 - Rio de Janeiro (RJ)
Etapa 3: 18 de agosto de 2019 - Florianópolis (SC)
Etapa 4: 25 de agosto de 2019 - São Paulo (SP)
Grande Final: 08 de setembro de 2019 - Brasília (DF)

C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Geral: Elite, Sub23 & Junior
• Categorias de Idade: Youth (14/15 anos), 16/17 anos, 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29
anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64
anos, 65/69 anos, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Sprint 2019, masculino e
feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23, Junior e
Categorias de Idade, respectivamente

D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias em cada etapa do Campeonato
Brasileiro de Triathlon Sprint 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 750 pontos para os vencedores das Etapas Nacionais do Campeonato Brasileiro de
Triathlon Sprint 2019
• 1000 pontos para os vencedores da Grande Final do Campeonato Brasileiro de
Triathlon Sprint 2019
E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela de pontos anexa,
sendo que a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas
concludentes.
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F) CUT-OFF
Apenas para as categorias do alto rendimento (Elite, Sub23 & Junior):
• Para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, os atletas deverão finalizar
a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que será calculada através
do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo da vencedora no
feminino
G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019 será obtida através
do somatório dos três (03) melhores resultados obtidos nas etapas do Campeonato
Brasileiro de Triathlon Sprint 2019.
H) OBSERVAÇÕES
• A largada das categorias Elite, Sub23 e Junior, masculino e feminino, será única.
• As largadas das categorias de idade, masculino e feminino, serão separadas.
• Apenas nas categorias Elite, Sub23 e Junior, masculino e feminino, será permitido o
vácuo entre atletas de gênero opostos.
• Será permitido, apenas nas Categorias de Idade, o uso de bicicletas Time Trial (TT).
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do alto rendimento, deverá ser
observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta tem direito à premiação em dinheiro
somente se finalizar a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que
será calculada através do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao
tempo da vencedora no feminino. Caso não sejam atingidos os limites de tempo
determinados, as premiações relativas às posições obtidas fora do Cut-Off serão
revertidas aos campeões das categorias masculina e feminina.
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição.
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento.

3. CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARATRIATHLON 2019
A) O Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2019 irá determinar os Campeões Brasileiros
nas categorias PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5 e PTVI. O seu resultado final será o
somatório dos três (03) melhores resultados obtidos nas etapas do Campeonato
Brasileiro de Triathlon Sprint 2019.
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B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Paratriathlon 2019 será realizado nas seguintes etapas:
•
•
•
•
•

Etapa 1: 14 de abril de 2019 - Maceió (AL)
Etapa 2: 12 de maio de 2019 - Rio de Janeiro (RJ)
Etapa 3: 18 de agosto de 2019 - Florianópolis (SC)
Etapa 4: 25 de agosto de 2019 - São Paulo (SP)
Grande Final: 08 de setembro de 2019 - Brasília (DF)

C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• PTWC / PTS2 / PTS3 / PTS4 / PTS5 / PTVI

D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias no Campeonato Brasileiro de
Paratriathlon 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 750 pontos para os vencedores das Etapas Nacionais do Campeonato Brasileiro de
Triathlon Sprint 2019
• 1000 pontos para os vencedores da Grande Final do Campeonato Brasileiro de
Triathlon Sprint 2019

E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela anexa, sendo que
a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas concludentes.
F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARATRIATHLON 2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint 2019 será obtida através
do somatório dos três (03) melhores resultados obtidos nas etapas do Campeonato
Brasileiro de Paratriathlon 2019.
G) OBSERVAÇÕES
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição.
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento.
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4. CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON 2019
A) O Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2019 irá determinar os Campeões Brasileiros Elite,
Sub23, Junior e categorias de idade na modalidade Aquathlon e os atletas das categorias
de idade classificados para o Campeonato Mundial de Aquathlon 2020. O seu resultado
final será o resultado obtido na etapa única a se realizar.
B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2019 será realizado em etapa única:
• 13 de outubro de 2019: Rio de Janeiro (RJ)
C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Geral: Elite, Sub23 & Junior
• Categorias de Idade: 6/10 anos (participativa), 11/13 anos, Youth (14/15 anos), 16/17
anos, 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49
anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos, 70/74 anos, 75/79 anos e 80
anos em diante
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Aquathlon 2019, masculino e feminino,
concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23, Junior e Categorias de
Idade, respectivamente
D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias no Campeonato Brasileiro de
Aquathlon 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 1000 pontos para os vencedores do Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2019
E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela de pontos anexa,
sendo que a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas
concludentes.
A categoria 6/10 anos será somente participativa, não havendo premiação de pódio ou
pontuação em ranking.
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F) CUT-OFF
Apenas para as categorias do Alto Rendimento (Elite, Sub23 & Junior):
• Para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, os atletas deverão finalizar
a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que será calculada através
do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo da vencedora no
feminino
G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON 2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2019 será obtida através da
pontuação do resultado obtido na etapa única.
H) OBSERVAÇÕES
• A largada das categorias Elite, Sub23 e Junior, masculino e feminino, será única
• As largadas das categorias de idade, masculino e feminino, serão separadas
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do alto rendimento, deverá ser
observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta tem direito à premiação em dinheiro
somente se finalizar a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que
será calculada através do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao
tempo da vencedora no feminino. Caso não sejam atingidos os limites de tempo
determinados, as premiações relativas às posições obtidas fora do Cut-Off serão
revertidas aos campeões das categorias masculina e feminina
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento

5. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON 2019

A) O Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019 irá determinar os Campeões Brasileiros Elite,
Sub23, Junior e categorias de idade na modalidade Duathlon e os atletas das categorias de
idade classificados para o Campeonato Mundial de Duathlon 2020. O seu resultado final
será o somatório dos resultados obtidos nas etapas do Campeonato Brasileiro de Duathlon
2019.
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B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019 será disputado em duas etapas:
• Etapa 1: 31 de março de 2019: São Luís (MA)
• Etapa 2: 21 de julho de 2019: Local a definir

C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Geral: Elite, Sub23 & Junior
• Categorias de Idade: Youth (14/15 anos), 16/17 anos, 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29
anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64
anos, 65/69 anos, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon de 2019, masculino e feminino,
concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23, Junior e Categorias de
Idade, respectivamente

D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias em cada etapa do Campeonato
Brasileiro de Duathlon 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 750 pontos para os vencedores da Etapa 1 do Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019
• 1000 pontos para os vencedores da Final do Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019

E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela anexa, sendo que
a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas concludentes.

F) CUT-OFF
Apenas para as categorias de alto rendimento (Elite, Sub23 & Junior):
• Para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, os atletas deverão finalizar
a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que será calculada através
do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo da vencedora no
feminino.
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G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON 2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019 será obtida através do
somatório dos resultados obtidos nas etapas do Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019.

H) OBSERVAÇÕES
• A largada das categorias Elite, Sub23 e Junior, masculino e feminino, será única
• As largadas das categorias de idade, masculino e feminino, serão separadas
• Apenas nas categorias Elite, Sub23 e Junior, masculino e feminino, será permitido o
vácuo entre atletas de gênero opostos
• Será permitido, apenas nas Categorias de Idade, o uso de bicicletas Time Trial (TT)
• Para efeitos de premiação em dinheiro nas categorias do alto rendimento, deverá ser
observado o tempo de Cut-Off, ou seja, o atleta tem direito à premiação em dinheiro
somente se finalizar a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que
será calculada através do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao
tempo da vencedora no feminino. Caso não sejam atingidos os limites de tempo
determinados, as premiações relativas às posições obtidas fora do Cut-Off serão
revertidas aos campeões das categorias masculina e feminina
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento

6. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON LONGA DISTÂNCIA 2019

A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019 irá determinar os Campeões
Brasileiros Elite, Sub23 e categorias de idade de Triathlon Longa Distância e os atletas das
categorias de idade classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon Longa Distância
de 2020. O seu resultado final será o somatório dos três (03) resultados obtidos nas etapas
do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019.
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B) ETAPAS
Serão dois tipos de eventos que farão parte do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa
Distância 2019:
• Etapas do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019
• Final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019
O Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019 será disputado em três etapas:
• Etapa 1: 14 de abril de 2019 - Brasília (DF)
• Etapa 2: a definir
• Etapa 3 / Final: 22 de setembro de 2019 - Rio de Janeiro (RJ)

C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Geral: Elite e Sub23
• Categorias de Idade: 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos,
40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos, 70/74 anos,
75/79 anos e 80 anos em diante
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Longa Distância 2019,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23 e
Categorias de Idade, respectivamente

D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias em cada etapa do Campeonato
Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 750 pontos para os vencedores das Etapas do Campeonato Brasileiro de Triathlon
Longa Distância 2019
• 1000 pontos para os vencedores da Final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa
Distância 2019

E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela de pontos anexa,
sendo que a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas
concludentes.
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F) CUT-OFF
Apenas para as categorias do alto rendimento (Elite, Sub23 & Junior):
• Para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, os atletas deverão finalizar
a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que será calculada através
do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo da vencedora no
feminino

G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON LONGA DISTÂNCIA
2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância 2019 será obtida
através do somatório dos resultados obtidos em todas as etapas do Campeonato Brasileiro
de Triathlon Longa Distância 2019.

H) OBSERVAÇÕES
• A largada das categorias Elite e Sub23 e categorias de idade, masculino e feminino,
serão realizadas de acordo com o regulamento específico do evento.
• A regra de vácuo será determinada de acordo com o regulamento específico do
evento.
• A regra de utilização de bicicletas Time Trial (TT) será determinada de acordo com o
regulamento específico do evento.
• A regra de premiação em dinheiro nas categorias do alto rendimento, será
determinada de acordo com o regulamento específico do evento.
•

O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição.
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento.
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7. CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON LONGA DISTÂNCIA 2019

A) O Campeonato Brasileiro de Duathlon Longa Distância 2019 irá determinar os Campeões
Brasileiros Elite, Sub23 e Categorias de Idade de Duathlon Longa Distância, além dos
atletas das categorias de idade classificados para o Campeonato Mundial de Duathlon
Longa Distância de 2020. O seu resultado final será o resultado obtido na etapa única a se
realizar.

B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Duathlon Longa Distância 2019 será realizado em etapa única:
• 03 de novembro de 2019: Local a definir

C) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Geral: Elite & Sub23
• Categorias de Idade: 18/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos,
40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos, 70/74 anos,
75/79 anos e 80 anos em diante.
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Duathlon Longa Distância de 2019,
masculino e feminino, concorrerão os melhores atletas das categorias Elite, Sub23 e
Categorias de Idade, respectivamente.

D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias no Campeonato Brasileiro de
Duathlon Longa Distância 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 1000 pontos para os vencedores do Campeonato Brasileiro de Duathlon Longa
Distância 2019

E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela de pontos anexa,
sendo que a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas
concludentes.
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F) CUT-OFF
Apenas para as categorias do alto rendimento (Elite & Sub23):
• Para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, os atletas deverão finalizar
a prova dentro da margem de tempo (Cut-Off) do vencedor que será calculada através
do acréscimo de 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo da vencedora no
feminino.

G) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON LONGA DISTÂNCIA
2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Duathlon Longa Distância 2019 será obtida
através da pontuação do resultado obtido na etapa única.

H) OBSERVAÇÕES
• A largada das categorias Elite e Sub23 e categorias de idade, masculino e feminino,
serão realizadas de acordo com o regulamento específico do evento.
• A regra de vácuo será determinada de acordo com o regulamento específico do
evento.
• A regra de utilização de bicicletas Time Trial (TT) será determinada de acordo com o
regulamento específico do evento.
• A regra de premiação em dinheiro nas categorias do alto rendimento, será
determinada de acordo com o regulamento específico do evento.
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição.
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento.

8. CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON INFANTIL 2019
A) O Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2019 irá determinar os Campeões Brasileiros
Infantis na categoria 11/13 anos na distância Super Sprint (300m/10km/2.5km). O seu
resultado final será o somatório dos resultados obtidos nas etapas do Campeonato
Brasileiro de Triathlon Infantil 2019. As Categorias de 8 a 10 anos serão somente de caráter
participativo sem disputa por premiação e as distâncias serão definidas de acordo com
regulamento específico do evento.
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B) ETAPAS
O Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2019 será disputado em duas etapas:
• Etapa 1: 05 de maio de 2019 - Florianópolis (SC)
• Etapa 2: 24 de novembro de 2019 - Rio de Janeiro (RJ)

C) CATEGORIA EM DISPUTA
• Categorias de Idade: Participativa (8/10 anos) e Infantil (11/13 anos)
• Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Infantil de 2019, masculino e
feminino, concorrerão os melhores atletas da categoria 11/13 anos

D) PONTUAÇÃO
Os pontos creditados para os vencedores das categorias em cada etapa do Campeonato
Brasileiro de Triathlon Infantil 2019 serão distribuídos da seguinte forma:
• 750 pontos para os vencedores da Etapa 1 do Campeonato Brasileiro de Triathlon
Infantil 2019
• 1000 pontos para os vencedores da Etapa 2 do Campeonato Brasileiro de Triathlon
Infantil 2019

E) TABELA DE PONTOS
A tabela de pontos seguirá a padronização estipulada segundo a tabela de pontos anexa,
sendo que a partir da 21ª colocação, a pontuação será igual para todos os atletas
concludentes.

F) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON INFANTIL 2019
A pontuação final do Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil 2019 será obtida através
da soma dos pontos dos resultados das etapas do Campeonato Brasileiro de Triathlon
Infantil 2019.

G) PREMIAÇÃO EM CADA ETAPA
Serão premiados em cada etapa, os cinco primeiros atletas gerais, por ordem de chegada,
na categoria 11/13 anos, masculino e feminino.
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Serão premiados também em cada etapa, os três primeiros atletas de cada subdivisão de
categoria (11 anos, 12 anos e 13 anos), masculino e feminino, após o 5º atleta da ordem
de chegada geral na etapa. Não haverá premiação duplicada nas etapas.

H) OBSERVAÇÕES
• As largadas das categorias infantis, masculino e feminino, serão separadas
• Não será permitido o vácuo entre atletas
• Categoria de 8 a 10 anos será somente PARTICIPATIVA sem disputa por premiação ou
ranking.
• Será permitido, somente a utilização de Road Bikes ou Mountain Bikes para a categoria
infantil, estando terminantemente proibida a utilização de bicicletas Time Trial (TT)
• O atleta somente terá sua pontuação computada para o ranking nacional, caso o seu
registro federativo esteja validado até 12 horas antes do horário previsto para a 1ª
largada da competição
• Todos os atletas estão sujeitos ao regulamento específico que será disponibilizado na
página oficial do evento

9. OBSERVAÇÕES GERAIS
A) Só poderão participar das etapas dos Campeonatos Brasileiros 2019, atletas devidamente
registrados na CBTri no ano corrente, e autorizados por sua respectiva Federação estadual.
B) O atleta que mudar de categoria (alto rendimento ou categoria de idade) ao longo da
temporada 2019, perderá todos seus pontos conquistados na categoria anterior.
C) A pontuação das modalidades será definida pela soma de pontos corridos até a 3 etapa da
modalidade caso ocorra. Acima de 3 etapas da mesma modalidade serão considerados
somente os 3 melhores resultados do atleta para a pontuação do campeonato.
D) Todas as competições seguirão as regras deste regulamento e regras específicas do
evento.
E) Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Técnica da CBTri em conjunto com a
Comissão de Atletas e Comissão de Treinadores da CBTri.

Presidente
Confederação Brasileira de Triathlon

Gerente Técnico
Confederação Brasileira de Triathlon
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* TABELA DE PONTOS RANKING 2019

POS

CAMPEONATO
BRASILEIRO
ETAPA
FINAL/ÚNICA

CAMPEONATO
BRASILEIRO
ETAPA
REGIONAL

Campeonato
Sulamericano

Campeonato
Panamericano

Campeonato
Mundial

WTS/WPS

World Cup

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1000,00
925,00
855,63
791,45
732,09
677,19
626,40
579,42
535,96
495,76
458,58
424,19
392,37
362,95
335,73
310,55
287,26
265,71
245,78
227,35
200,00

750,00
693,75
641,72
593,60
549,08
507,89
469,80
434,57
401,97
371,82
343,94
318,14
294,29
272,21
251,79
232,91
215,45
199,29
184,34
170,51
150,00

800,00
740,00
684,50
633,16
585,68
541,75
501,12
463,53
428,77
396,61
366,87
339,35
313,90
290,36
268,58
248,44
229,80
212,57
196,63
181,88
150,00

1200,00
1110,00
1026,75
949,74
878,51
812,62
751,68
695,30
643,15
594,92
550,30
509,03
470,85
435,54
402,87
372,66
344,71
318,85
294,94
272,82
250,00

2000,00
1850,00
1711,26
1582,90
1464,18
1354,38
1252,80
1158,84
1071,92
991,52
917,16
848,38
784,74
725,90
671,46
621,10
574,52
531,42
491,56
454,70
425,00

1800,00
1665,00
1540,13
1424,62
1317,77
1218,94
1127,52
1042,95
964,73
892,38
825,45
763,54
706,27
653,30
604,31
558,98
517,06
478,28
442,41
409,23
400,00

1500,00
1387,50
1283,44
1187,18
1098,14
1015,78
939,60
869,13
803,94
743,65
687,87
636,28
588,56
544,42
503,59
465,82
430,88
398,57
368,67
341,02
325,00

ALTO RENDIMENTO/CATEGORIA IDADE
CATEGORIA IDADE
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