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NOTA OFICIAL 10/2017 

Vila Velha, 26 de maio de 2017 

 

II JOGOS SULAMERICANOS DA JUVENTUDE 

 

1. Esta Nota Oficial tem por finalidade estabelecer os procedimentos para a seletiva brasileira que visa a 

participação nos II Jogos Sulamericanos da Juventude Santiago 2017, a ser realizados em Santiago, 

Chile, de 29 de setembro a 08 de outubro de 2017. 

2. Esta competição faz parte do Programa Desportivo da ODESUR (Organização Desportiva Sulamericana) 

para o desenvolvimento esportivo da região e destina-se a atletas nascidos entre 01/01/2001 e 

31/12/2002. 

 

3. Conforme determinação do COB, o Brasil será representado por uma delegação de dois atletas, um 

masculino e outro feminino. 

 

4. As competições de Triathlon dos referidos Jogos serão disputadas nos dias 01 e 02 de outubro no Parque 

Renato Poblete, nas distância Super Sprint Individual e Revezamento Misto, com equipes combinadas 

entre os países participantes. 

 

5. A seletiva brasileira que definirá os atletas que irão compor a equipe brasileira, será realizada na primeira 

etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil & Infanto-Juvenil a ser realizado em Palmas (TO), 

no dia 09 de julho de 2017. Estarão classificados o primeiro atleta masculino e a primeira atleta feminina, 

nascidos em 2001 ou 2002. 

 

6. Os atletas interessados em participar da seletiva deverão atender ao critério de idade acima descrito e 

estar devidamente filiados em suas federações de origem em 2017 – período de inscrições: até 30 de 

Junho de 2017 através da página da CBTri (www.cbtri.org.br). 

 

7. Os atletas participantes do Campeonato Sulamericano Youth realizado em Montevidéu (URU) em Março 

de 2017 receberão isenção após o procedimento regular de inscrição. 

 

8. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência Técnica da CBTri. 

 

 

 
Rodrigo Milazzo 

Gerente de Alto Rendimento CBTri 









































