NORMAS DA SELETIVA ESTADUAL PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON
STANDARD 2020 (CATEGORIAS DE IDADE)
VERSÃO: 2.1
DATA DA REVISÃO: 11/02/2020
DOCUMENTO: PE2020-0211a

PARTE 1 – INTRODUÇÃO
______________________________________________
Buscando elevar o nível técnico e competitivo, e garantir uma melhor representatividade de
atletas das Categorias de Idade no Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2020, a
Confederação Brasileira de Triathlon estabeleceu um sistema de distribuição de vagas baseado
no mérito de cada federação estadual, através da representatividade proporcional ao seu
número de atletas federados. Isso significa que cada estado tem direito a um número específico
de vagas na competição nacional, a ser preenchido através de SELETIVA ESTADUAL realizada por
cada federação.
Confira a seguir as informações sobre a SELETIVA ESTADUAL de São Paulo, com todos os detalhes
sobre como conquistar a vaga para o Brasileiro de Triathlon Standard 2020, a ser realizado em
etapa única, em Brasília (DF), no dia 15 de novembro.

PARTE 2 – A SELETIVA
______________________________________________
Evento: BLUE SERIES Triathlon – AFA-Pirassununga (prova Standard)
Data: 19 de abril
Vagas para o Brasileiro: 109 vagas para atletas federados por São Paulo

PARTE 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
______________________________________________
As 109 vagas serão distribuídas de forma proporcional ao número de atletas atualmente
federados por São Paulo em cada Categoria de Idade (e gênero), sem levar em conta os menores
de 18 anos e os atletas das categorias de Alto Rendimento, conforme tabela abaixo:
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Categoria
M1819
M2024
M2529
M3034
M3539
M4044
M4549
M5054
M5559
M60+
TOTAL M
•
•

Vagas
1
2
2
16
19
16
16
7
4
4
87

Categoria
F1819
F2024
F2529
F3034
F3539
F4044
F4549
F5054
F5559
F60+
TOTAL F

Vagas
0
1
1
6
2
7
2
1
1
1
22

Para concorrer às vagas, o atleta deve fazer parte do Clube TriathlonSP 2020 (ou seja,
estar com o Registro Federativo ativo para 2020);
Após a competição, os atletas classificados que queiram competir no Brasileiro Standard
deverão confirmar sua participação com o pagamento da taxa de R$ 10,00 - no dia da
seletiva. O não pagamento no dia implicará na disponibilidade de sua vaga para rolagem.

PARTE 4 – ROLAGEM DE VAGAS
______________________________________________
Logo após o evento da seletiva, no mesmo dia e local, será feita a rolagem de vagas, caso as 109
vagas de São Paulo não sejam preenchidas.

PARTE 5 – SOLICITAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO POR ÍNDICE TÉCNICO
______________________________________________
Havendo vagas remanescentes, mesmo após a rolagem realizada no dia do evento, serão
abertas, por tempo limitado, as aplicações para que os atletas interessados, que não tenham
participado da seletiva, solicitem a Classificação por Índice Técnico.
•

Para solicitar a Classificação por Índice Técnico, o atleta deve:
- Fazer parte do Clube TriathlonSP 2020 (ou seja, estar com o Registro Federativo ativo
para 2020);
- Ter participado de alguma prova do Campeonato Paulista de Triathlon STANDARD em
2019 ou 2020.
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•

•
•

•

O prazo para a solicitação da Classificação por Índice Técnico será de uma semana, a
contar a partir das 12h00 do dia 20 de abril de 2020 (segunda-feira após o evento da
seletiva);
A Classificação por Índice Técnico deve ser solicitada no período acima mencionado,
exclusivamente através do e-mail atendimento@triathlonsp.org.br
Para o preenchimento das vagas solicitadas através da Classificação por Índice Técnico,
será levada em consideração a ordem das solicitações. Ou seja, os atletas que primeiro
solicitarem (e que cumprirem os requisitos) ficarão com as vagas remanescentes;
A lista de classificados ficará disponível online, sendo diariamente atualizada durante a
semana com as novas entradas, e poderá ser acessada em: http://triathlonsp.org.br

Essa distribuição de vagas por seletivas estaduais será aplicada somente aos atletas das
Categorias de Idade (a partir dos 18 anos), sendo as categorias de Alto Rendimento (Elite e
Sub23), regidas por seus próprios critérios previamente estabelecidos.

PARTE 6 – OBJETIVOS DA SELETIVA ESTADUAL
______________________________________________
•
•
•
•

Elevar o nível técnico dos participantes das Categorias de Idade;
Reconhecer o mérito de cada atleta;
Valorizar as competições regionais;
Valorizar o Registro Federativo.

PARTE 7 – PASSO A PASSO PARA COMPETIR NO BRASILEIRO 2020
______________________________________________
Em resumo, os passos para competir no Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard em 2020
são os seguintes:
•
•
•

Tornar-se um Sócio Triatleta do Clube TriathlonSP 2020. Veja como, e quais são os
outros benefícios, além do Registro Federativo, em: http://triathlonsp.org.br/clube/
Inscrever-se na SELETIVA ESTADUAL única de São Paulo. Inscreva-se em:
http://blueseries.com.br/pirassununga/
Competir e ficar entre os melhores de sua Categoria de Idade (dentro do número de
vagas estabelecido para cada categoria).
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PARTE 8 – OBSERVAÇÕES
______________________________________________
• A relação completa dos atletas classificados, contendo nome e respectiva federação
de origem, será publicada no site da Confederação Brasileira de Triathlon até o dia 13 de outubro
(previsão);
• Somente terão seus resultados reconhecidos na classificação final e respectivos
pontos validados no Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 2020, os atletas classificados
através do processo de seleção de sua federação estadual;
• O Brasileiro de Triathlon Standard 2020 é a seletiva para a classificação no Campeonato
Mundial da ITU em 2021, a ser realizado em Bermudas. Sendo assim, a SELETIVA
ESTADUAL também é parada essencial para os atletas interessados em competir o
Mundial do próximo ano;
• O Brasileiro de Triathlon Standard 2020 terá também a participação de outros atletas
não federados, que irão competir através do sistema Day Use, porém estes não irão
pontuar para o Ranking Brasileiro de Triathlon Standard 2020, nem poderão se
classificar para o Mundial da ITU (2021).
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