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NOTA OFICIAL PRESIDÊNCIA- 01/2011 

Vila Velha, 12 de Abril de 2011 

 

Copa Brasil de Triathlon – 1ª Etapa  

Senhores Presidentes e Atletas, 
 

1. A CBTri no ano de 2010 implantou o sistema de inscrições em provas oficiais com a participação direta 
dos atletas. Tivemos alguns problemas no início da implantação e rapidamente todos entenderam o 
processo de inscrição e avançamos; 

 
2. Em Janeiro de 2011 implantamos o sistema de filiação e renovação de filiação on-line administrado 

diretamente pelas federações. Estamos avançando. 
 
Assim como aconteceu em 2010 com o início da implantação do sistema de inscrição, existem algumas dúvidas 
e dificuldades na adesão e entendimento da nova rotina.  
 
Estas dificuldades acabaram prejudicando a inscrição de diversos atletas. Principalmente os que deixaram para 
realizar suas filiações e ou renovações confederativas na ultima semana de inscrição para a 1ª Etapa da Copa 
Brasil de Triathlon.  
 
Temos recebido diversos e-mails através do inscrições@cbtri.org.br o qual atletas alegam ter adquirido 
passagens aéreas e contratado hospedagem e não conseguiram concretizar suas inscrições, pois seus números 
de registro não estavam liberados para efetuar a inscrição. 
 
Face ao exposto e para não prejudicar nosso principal patrimônio, estamos reabrindo as inscrições 
impreterivelmente até as 20:00 horas do dia 13 de abril de 2011, para atender àqueles que,  por motivos alheios 
à sua vontade,  tenham perdido o prazo de inscrição. 
 
Esta janela só está aberta para atletas que se filiaram até a data de 09 de abril de 2011.  
 
A Nota Oficial Presidência 01/2011 será distribuída para as Federações, nosso mailing e ficará disponível em 
nosso site de forma destacada. 
 
Atenciosamente. 
 

 

 

 

 
______________________________________________________ 

Carlos Alberto Machado Fróes 
Presidente da Confederação Brasileira de Triathlon 

 


