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REGULAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO 

PARA OS CAMPEONATOS MUNDIAIS DE 2019 

 

1. FINALIDADE 

a) Definir o sistema de classificação para os Campeonatos Mundiais da ITU de 2019; 

 

2. ELEGIBILIDADE 

a) Somente atletas confederados podem participar dos Campeonatos Mundiais; 

b) Somente atletas confederados poderão concorrer às vagas para o campeonato mundial; 

c) Serão convocados 20 atletas das faixas etárias elegíveis (masculino e feminino) para 

integrarem o TIME TRIATHLON BRASIL, conforme cada modalidade. 

 

3. CAMPEONATO MUNDIAL DE MULTISPORTS 

a) Data: A definir 

b) Local: Pontevedra (ESP) 

c) Esta competição engloba os Campeonatos Mundias de Aquabike, Aquathlon, Cross Triathlon, 

Duathlon e Longa Distância 

d) Os critérios de classificação abaixo especificados servem para todas as categorias, inclusive as 

categorias do alto rendimento: 

 
1) CAMPEONATO MUNDIAL DE AQUATHLON: Estarão classificados os seguintes atletas 

• Os 20 (vinte) primeiros do Campeonato Brasileiro de Aquathlon de 2018. 
 

2) CAMPEONATO MUNDIAL DE DUATHLON: Estarão classificados os seguintes atletas 

• Os 20 (vinte) primeiros do Campeonato Brasileiro de Duathlon de 2018. 

• O atleta poderá optar por fazer SPRINT ou STANDARD. 
 

3) CAMPEONATO MUNDIAL DE LONGA DISTÂNCIA: Estarão classificados os seguintes 
atletas 

• Os 20 (vinte) primeiros do Circuito Brasileiro de Longa Distância de 2018 
 

4) CAMPEONATO MUNDIAL DE CROSS TRIATHLON e CAMPEONATO MUNDIAL DE 
AQUABIKE: Serão regidos por regulamentação específica. 
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4. ITU WORLD TRIATHLON GRAND FINAL LAUSANNE 
a) Data: Set 2019 

b) Local: Lausanne (SUI) 

c) Esta competição engloba os Campeonatos Mundias de Triathlon Sprint e Standard 

d) Os critérios de classificação abaixo especificados servem para todas as categorias, inclusive as 

categorias do alto rendimento: 

1) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON SPRINT: Estarão classificados os seguintes 
atletas 

• Os 20 (vinte) primeiros do Copa Triathlon Brasil de 2018 
 

2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON STANDARD: Estarão classificados os 
seguintes atletas 

• Os 20 (vinte) primeiros do Campeonato Brasileiro de Triathlon de 2018, a ser 
realizado no Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 2018. 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) A lista de classificados para todos os campeonatos mundiais de 2019 será divulgada no dia 14 

de dezembro de 2018 

b) Rolagem de vagas 

• Caso na data de encerramento das inscrições as 20 (vinte) vagas não sejam 

preenchidas, haverá a rolagem de vagas através do Ranking Brasileiro de cada 

modalidade do dia 14 de dezembro de 2018; 

• Para atender estes atletas haverá um prazo de cinco dias após o término das 

inscrições. 

c) Atletas residentes fora do Brasil 

• Atletas residentes fora do país deverão encaminhar até 15 dias antes do encerramento 

das inscrições, a solicitação de inscrição para ser avaliado pela área técnica, incluindo 

seus resultados mais destacados do ano anterior. 

• Esta solicitação deverá ser feita através da federação de origem 

d) Para cada Campeonato Mundial a CBTri terá cinco convites para atletas das categorias de 

idade, de reconhecida capacidade técnica, que por motivos diversos não tenham obtido a 

classificação. 

• O atleta interessado deverá enviar a solicitação, via federação, para a CBTri, com as 

devidas justificativas em até dez dias úteis após a divulgação da lista de classificados. 

• A confirmação da utilização do convite será dependente do número de vagas para o 

Brasil no respectivo Mundial. 

e) Os atletas que necessitarem da declaração de classificação deverão entrar em contato com 

inscricoes@cbtri.org.br  
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