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NOTA OFICIAL DT-03/2013 

 

Vila Velha, 11 de março de 2013 

 

INSCRIÇÃO EM PROVAS INTERNACIONAIS 

 

1. Esta Nota Oficial tem por finalidade estabelecer procedimentos para a inscrição de atletas brasileiros 

em Copas do Mundo (WC) e nas Etapas do Campeonato Mundial (WTS). 

2. Conforme publicado no Capítulo 1 – INTRODUÇÃO, do Regulamento do Alto Rendimento de 2013, 

“Entende-se sempre que as vagas conquistadas para as competições internacionais, segundo o 

Regulamento da ITU, pertencem à Federação Nacional, no caso a CBTri, e a participação de atletas 

não pertencentes às Seleções Brasileiras serão permitidas apenas no caso de sobra de vagas e 

mediante autorização da Federação Estadual e da CBTri”. 

3. Inscrição em Copas do Mundo (WC) 

a. Somente poderão competir em etapas de Copas do Mundo, atletas que tenham obtido os seguintes 

resultados nas 104 semanas que antecedem ao evento: 

1)  Top 8 em Copas Continentais (Continental Cup) 

2)  Top 16 em Copas do Mundo (World Cup) 

3)  Top 32 em etapas do Campeonato Mundial (World Triathlon Series) 

b. Após o cumprimento do requisito acima, o atleta deverá solicitar a sua inscrição à Federação ao 

qual está filiado. 

c. A Federação, após verificação da situação regular do atleta, encaminhará o pedido para a Direção 

Técnica da CBTri, marco.laporta@cbtri.org.br. 

d. A Direção Técnica da CBTri fará a análise técnica e verificará a viabilidade da participação do atleta 

na competição 

4. Inscrição em etapas do Campeonato Mundial (WTS) 

a. Somente poderão competir em etapas do Campeonato Mundial (WTS), atletas que tenham obtido 

os seguintes resultados nas 104 semanas que antecedem ao evento: 

1)   Top 16 em Copas do Mundo (World Cup) 

2)  Top 32 em etapas do Campeonato Mundial (World Triathlon Series) 

b. Após o cumprimento do requisito acima, o atleta deverá solicitar a sua inscrição à Federação ao 

qual está filiado. 
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c. A Federação, após verificação da situação regular do atleta, encaminhará o pedido para a Direção 

Técnica da CBTri, marco.laporta@cbtri.org.br. 

d. A Direção Técnica da CBTri fará a análise técnica e verificará a viabilidade da participação do atleta 

na competição 

5. As solicitações deverão ser feitas com antecedência de até 45 (quarenta e cinco dias) da data da 

competição. 

6. Todos os atletas deverão obrigatoriamente competir com os uniformes cedidos pela CBTri, e de acordo 

com as regras de uniformes em vigor. 

7. Os atletas das Seleções Brasileiras não necessitam solicitar a inscrição para as provas previstas no 

Regulamento do Alto Rendimento onde é prevista a sua participação. 

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

 

 

 

____________________________________________________ 
Marco Antônio de Mattos La Porta 

Diretor Técnico 

  

 

mailto:marco.laporta@cbtri

