NOTA OFICIAL 004/2017

Vila Velha, 03 de fevereiro de 2017.

CALENDÁRIO OFICIAL DE COMPETIÇÕES DA CBTri EM 2017

Das Ponderações


Em novembro de 2016 a CBTri se reuniu com os pré-candidatos ao cargo majoritário da entidade,
alguns dos assessores dos pré-candidatos, representante da Comissão dos Atletas e
representante da Comissão de Treinadores.



A reunião foi muito produtiva e acabou, de forma natural, sendo formado uma comissão de
transição.



A partir de então, em ato contínuo, iniciamos diversas conversas buscando ajustar ações para
2017. Tratamos de orçamento, seleções para o início de temporada e por último conversamos
sobre o calendário.



No que se refere ao calendário de 2017, foram analisados pedidos oriundos de diversas
federações, excetuando as copas regionais que devem ser discutidas no âmbito de cada região.
Tivemos trocas de e-mail onde todos da comissão de transição puderam expor sugestões e fazer
suas escolhas.



As referências que nortearam as escolhas:
o Entrar em discussão somente os pedidos enviados;
o Distribuir as competições entre as regiões;
o Observar a experiência de sucesso em provas anteriores;
o Contemplar, se possível, Estados onde houvesse pré-candidato.

Face ao exposto, segue o calendário de 2017:
1. Campeonato Brasileiro de Longa Distância (etapa única)
a. Caucáia - CE – 25 de março de 2017.
2. Campeonato Brasileiro de Triathlon (etapa única)
a. João Pessoa - PB – 06 de maio de 2017

3. Campeonato Brasileiro de Duathlon (etapa única)
a. São Paulo – SP – 25 de junho de 2017
4. Campeonato Brasileiro Infantil e Infanto Juvenil (duas etapas)
a. 1ª etapa - TO – Mês de julho (sem definição de dia)
b. 2ª etapa – PR – 12 de outubro de 2017
5. Campeonato Brasileiro de Aquathlon (duas etapas)
a. 1ª Etapa - Vila Velha – ES – 30 de setembro de 2017
b. 2ª Etapa – (sem definição de data e local)
6. Copa Brasil de Sprint Triathlon (Grande Final)
a. Manaus - AM – 14 de outubro de 2017
7. 32ª Edição do Triathlon do Exército
 Evento mais tradicional do país. Constará como evento oficial da CBTri e será realizado no
mesmo local das últimas trinta e uma edições, ou seja, Vila Velha – ES. Dia 27 de agosto de
2017. A data coincide com a semana do Mundial de Triathlon, porém precisamos entender que
nem todos os atletas vão ao mundial.

Fica aqui nossos agradecimentos a todas as federações que nos enviaram propostas, bem como o
nosso agradecimento a comissão de transição que vem trabalhando em prol do triathlon brasileiro.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Machado Fróes
Presidente – CBTri

