COPA TRIATHLON BRASIL 2018/ TRIATHLON DO EXÉRCITO
REGULAMENTO
Informações Gerais
DATA: 19 de agosto de 2018
HORÁRIO DA PROVA: 08:00h
LOCAL:Praia de Itaparica (Próximo a Praça dos Ciclistas) / Vila Velha – ES
ÁREA DE TRANSIÇÃO: 06:50h as 07:50h
DELEGADA TÉCNICA- Tércia Figueiredo. Contato: tercia.trieb@gmail.com
RETIRADA DE KITS E CONGRESSO TÉCNICO:
Data: 18 de agosto de 2018 (Sábado)
Local: 38º Batalhão de Infantaria – Vila Velha/ES
Horário: Entrega de Kits -15:00h às 17:50h
Congresso técnico – 18:00h.
Documentos necessários para a retirada do kit:
- Documento com foto ou autorização de Retirada de Kit por Terceiros, se for o

caso;

DISTÂNCIAS(ver mapa do percurso em anexo)
CATEGORIA
SPRINT (acima de 15 anos)

NATAÇÃO
750 m (1 volta)

CICLISMO
20 km (6 voltas)

CORRIDA
5 km (2 voltas)

INSCRIÇÕES E PRAZOS (limite de 300 atletas);
ATLETAS FEDERADOS
TRIATHLON – Elite, Sub 23, Junior, 15 e categorias por idade:
Valor R$ 190,00 de 05/07/18 a 21/07/18
Valor R$ 210,00 de 22/07/18 a 04/08/18
Valor R$ 230,00 de 05/08/18 a 13/08/18
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ATLETAS NÃO FEDERADOS
TRIATHLON – Categoria Não Federados:
Valor R$ 220,00 de 05/07/18 a 21/07/18
Valor R$ 240,00 de 22/07/18 a 04/08/18
Valor R$ 260,00 de 05/08/18 a 13/08/18
TRIATHLON – Categorias do Paratriathlon (não valerá pontos)
Valor R$ 190,00 de 05/07/18 a 21/07/18
Valor R$ 210,00 de 22/07/18 a 04/08/18
Valor R$ 230,00 de 05/08/18 a 13/08/18
TRIATHLON - Categoria Militar
Valor R$ 80,00 de 05/07/18 a 21/07/18
Valor R$ 90,00 de 22/07/18 a 04/08/18
Valor R$ 100,00 de 05/08/18 a 13/08/18
Obs: atletas do Exército Brasileiro devem entrar em contato através
triathlondoexercito@gmail.com solicitando sua inscrição para a categoria militar

PREMIAÇÃO (Até 1h após a chegada do último atleta)
TROFÉUS: - 05 primeiros Elite (masc/fem)
- 03 primeiros Sub 23, Júnior, 15 anos (masc / fem).
- 1° colocado das categorias por idade (masc/fem).
- 03 primeiros colocados da categoria militar.
- 1° colocado Militar 38° BI.
- 1º Colocado da categoria Não Federados (masc/fem)
- 1º Colocado nas categorias do Paratriathlon
MEDALHAS: Em todas as categorias do primeiro até o terceiro colocados.
MEDALHAS DE FINISHER: Para todos os atletas que concluírem o percurso.
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do

email

1. APRESENTAÇÃO
A Copa Triathlon Brasil (CTB) será usada para determinar os Campeões Brasileiros na
distância Sprint e os atletas classificados para o Campeonato Mundial de Triathlon,
distância Sprint, de 2019.
O seu resultado final será o somatório dos pontos obtidos ao longo de todas as
etapas e a premiação do campeonato será concedida na última etapa.
2. PONTOS
a. EVENTO: 4ª Etapa Nacional da Copa Triathlon Brasil/ 33º Triathlon do Exército
b. PONTOS: 800 pontos
1) A tabela de pontos será da seguinte forma:
- 1º ao 20º colocados
2) Cut Off: Apenas para as categorias de alto rendimento (Elite, Sub23, Junior e
15 anos)
Os atletas para conquistarem os pontos relativos à sua classificação, deverão
finalizar a prova dentro da margem de tempo (cut off) do vencedor que será
calculada acrescentando 5% ao tempo do vencedor masculino e 8% ao tempo
da vencedora no feminino.
3) PONTUAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO: A pontuação final do
campeonato será obtida adicionando os pontos ganhos na Grande Final mais os
quatro melhores resultados nas etapas nacionais e/ou nas etapas regionais, com a
seguinte limitação:
Um máximo de duas etapas regionais podem ser contadas para a pontuação final.
3. É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
DO RESPONSÁVEL PARA RETIRAR O KIT DO ATLETA;
4. Durante a retirada dos kits, na ausência do atleta, o responsável pela retirada do kit, deve
apresentar AUTORIZAÇÃO enviada por qualquer meio eletrônico para a organização
pelo atleta ausente, de maneira impressa.
5. O responsável pela retirada do kit, ou Kits, será o RESPONSÁVEL pela entrega do kit
ao(s) atleta(s) ausente(s), sendo também sua responsabilidade a conferência dos mesmos;
6. Todo atleta ao fazer sua inscrição online declara e deve estar ciente do conteúdo deste
regulamento, e está ciente de que alterações ou mudanças podem ser apresentadas e
explicitadas no congresso técnico, onde serão dadas as informações mais detalhadas
sobre o Triathlon do Exército/Copa Triathlon Brasil 2018;
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7. É dever do atleta manter um comportamento adequado em relação aos staffs,
organização, fiscais e outros atletas, sob pena de desclassificação de acordo com o
regulamento da CBTri;
8. A inscrição do atleta implica na sua aceitação a este regulamento e no seu entendimento,
devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização, no Congresso Técnico;
9. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer
outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e
próximas provas.
10. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
a) Só poderão participar das categorias ranqueadas na Copa Triathlon Brasil, atletas
devidamente registrados na CBTri e autorizados pela respectiva federação estadual.
b) Os atletas não filiados, poderão participar da prova na categoria “Não Federados,” só
concorrendo à premiação desta categoria.
c) O atleta que mudar de categoria ao longo da temporada, perderá os pontos
conquistados na categoria anterior.
d) Haverá uma categoria “Militar” destinada ao atletas das Forças Armadas e Forças
Auxiliares e uma categoria “Militar do 38º BI” destinada ao atletas do 38º Batalhão de
Infantaria. Para as categorias militares não é exigido que o atleta seja Federado.
VALOR (PONTOS)
11. CATEGORIAS EM DISPUTA
a) Geral (Alto rendimento): Elite, Sub23, Junior e 15 anos
b) Categorias de Idade: 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,
de 70 anos em diante.
c) Categorias Militares: Militar e Militar do 38º BI
d) Categorias Paratriathlon (apenas Amador): PTWC; PTS2;PTS3;PTS4; PTS5;PTVI.
e) Para a definição dos Campeões Brasileiros de Triathlon Sprint de 2018,
masculino e feminino, concorrerão apenas os atletas das categorias Elite, Sub23,
Junior e 15 anos, que ao final do Campeonato tiverem a maior pontuação geral.
f) Maiores informações e o manual completo no site da Cbtri: www.cbtri.org.br
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12. TABELA DE PONTOS
CLASSIFICAÇÃO
FINAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ETAPA
NACIONAL
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

LEIA COM ATENÇÃO O REGULAMENTO
1. NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA /E OU A SUBSTITUIÇÃO DA NUMERAÇÃO
PARA OUTRO ATLETA (SEM A PERMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO) –
PUNIÇÃO DE 6 MESES À 1 ANO SEM COMPETIR EM QUALQUER PROVA DE
TRIATHLON.
2. O atleta não federado poderá competir somente na categoria não federados e receberão a
medalha de finisher e a premiação no geral não federado masculino e feminino, não terá
premiação por idade, somente geral não federados.
3. Será utilizado chip para cronometragem do tempo.
4. Não haverá devolução do valor das inscrições.
5. O triatleta que não devolver o chip pagará uma taxa de R$ 100,00 ao proprietário do chip.
6. Tempo máximo de duração da prova será de 2 hs.
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7. Fica expressamente proibido a arbitragem da prova informar número de voltas ao atleta
competidor, podendo ambos sofrer penalizações.
8. É total responsabilidade do atleta saber sobre todas as regras do seu esporte, o
Congresso Técnico é somente para falar do percurso do evento ou qualquer outra regra
especifica do evento.
9. Só terá direito ao recurso, o ATLETA FEDERADO que assinar a lista e participar do
Congresso Técnico, e apresentar por escrito até 30 minutos após a chegada do último atleta, a
reclamação por escrito e mediante o pagamento de meio salário mínimo, que só será devolvido
caso o atleta ganhe a causa.

REGRAS GERAIS NATAÇÃO
1. Será obrigatório o uso da toca de natação (será disponibilizada pela organização);
2. A roupa de borracha será liberada ou não no Congresso Técnico, de acordo com a
temperatura da água;
3. Não será permitido o uso da roupa speed suit Triathlon;
4. Todo o material que foi utilizado na etapa da natação deverá ser deixado dentro da caixa

REGRAS GERAIS CICLISMO
1. O vácuo está permitido entre todos os sexos;
2. É proibido pedalar nas áreas de monte e desmonte;
3. Só poderá retirar a Bike do cavalete após ter afivelado o capacete;
4. Só poderá desafivelar o capacete após ter colocado a Bike no cavalete;
5. É obrigatório o uso de capacete.
6. O atleta deverá devolver os seus números, na retirada da Bike da área de transição;
7. As regras serão seguidas de acordo com as normas da CBTRI e ITU;
8. Nenhuma pessoa externa da prova poderá ajudar qualquer atleta. Somente os Staffs e árbitros.
9. O atleta deverá deixar o capacete desafivelado sobre a bike ou dentro da caixa na T1 e na
T2 todo material usado dentro da caixa (Ex: touca, óculos, capacete, sapatilha e etc);
10.
A sapatilha poderá , tanto na T1 e T2 ficar fixo no pedal da bicicleta ou dentro da caixa;
11. Todo o material que foi utilizado na etapa do ciclismo (exceto a sapatilha, item 8) deverá
ser deixado dentro da caixa;
12. Lembrando que dentro da transição somente o material de competição, qualquer outro
deverá ficar no guarda volumes ou com responsáveis;
13. (medida para o ano de 2018 educativa) – na T1 a bicicleta deverá ficar com o banco da
Bike no cavalete, o guidon virado para a parte de dentro do corredor da transição, na T2 a bike
deverá ser deixada no cavalete com o guidon no cavalete e a roda traseira virada para o
corredor de saída da transição. (será explicado no congresso técnico). Essa regra já está sendo
usada em Mundiais com penalização.
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REGRAS GERAIS CORRIDA
1. O atleta não poderá correr sem camisa e sem seu número de peito (desclassificação);
2. O atleta deverá manter durante toda a prova o número visível na parte da frente da camisa;
3. Não será permitido o PACING na corrida ou ciclismo (ajuda externa, só staffs e árbitros);
4. Só será permitido o fornecimento de água pelos staffs ou árbitros e em locais prédeterminados;
5. Não será permitido o uso de aparelhos de som em qualquer modalidade (celular, MP3,
MP4, IPOD e etc);
6. Todo o material deverá ser deixado dentro da caixa;
7. Será DESCLASSIFICADO o atleta que cometer atitudes ANTI–DESPORTIVAS com o
companheiro, árbitros e staffs de forma verbal ou física;
8. AS PENALIZAÇÕES (de todos os cartões) serão realizadas no Penalty Box (na Corrida)
(STOP GO). O cartão de cor amarelo será de 10 segundos. Caso não consiga colocar a tempo no
Penalty Box, será acrescida do tempo final.
9. O atleta só poderá ter 3 cartões, o seguinte será vermelho (desclassificação).

OBSERVAÇÕES GERAIS
1. Os casos omissos serão resolvidos pelo júri de competição.
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ANEXO
PERCURSO

PERCURSO NATAÇÃO
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PERCURSO CICLISMO

PERCURSO CORRIDA
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