NOTA OFICIAL DT- 01/2016
Vila Velha, 16 de maio de 2016

DEFINIÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA PARA OS JOGOS OLÍMPICOS 2016

1. Esta Nota Oficial tem por finalidade esclarecer os critérios a serem utilizados na definição final da equipe
brasileira que competirá nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.
2. Em competição realizada na madrugada desde sábado, em Yokohama, Japão, foi finalizada a
qualificação olímpica. Segundo os critérios da ITU, o Brasil conquistou através do Ranking Olímpico,
duas vagas para os JO Rio 2016. Uma no masculina e outra no feminino. As duas vagas conquistadas,
ainda segundo os critérios da ITU, pertencem ao país, que estabelece internamente os seus critérios
para a definição dos atletas que competirão.
3. O documento intitulado “Critério de Formação da Equipe Brasileira para o Rio 2016”, publicado em abril
de 2014, prevê, na letra b) do Nr 7: “2º Critério: Melhor posição no encerramento do Ranking
Olímpico, desde que estejam até a 40ª posição”
4. Conforme este critério, a vaga feminina fica definida, pois Pâmella Oliveira, finalizou a qualificação
olímpica na 27ª posição. Está portanto classificada aos Jogos Olímpicos Rio 2016.
5. Em relação à definição da vaga masculina, como nenhum atleta alcançou a classificação pelo 1º e 2º
critérios, será necessário seguir o que prescreve o a letra c) do Nr 7, e nomear uma comissão de cinco
membros sobre a presidência do Presidente da CBTri, que definirá conforme os critérios estabelecidos
no mesmo item, o atleta que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos.
6. Esta comissão terá a seguinte composição:
a.
b.
c.
d.
e.

Marco Antônio La Porta – Diretor Técnico da CBTri
Homero Cachel – Treinador indicado pela CBTri
Rafael Farnezi – Representante dos Atletas
Fábio da Silva Ramos – Indicado pela Comissão de Treinadores
Rodrigo Milazzo – Indicado pela Comissão de Treinadores

7. A comissão vai se reunir entre os dias 23 e 25 de maio e, assim que a decisão for tomada, a equipe final
será convocada.
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