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NOTA OFICIAL PRESIDÊNCIA - 04/2013 

Cancelamentos, Transferência e Realização de Provas 

EXPLICAÇÕES PRELIMINARES 

1. Da Ação 

No ano de 2012 apresentamos às nossas filiadas uma proposta de 

calendário visando às atividades esportivas de 2013 e solicitando o 

manifesto das federações que quisessem realizar um dos eventos, 

inclusive apresentando as garantias de data dos gestores das 

prefeituras onde seriam realizados os certames. A escolha de 

modalidade bem como a escolha das datas foi livre. Também fizemos 

adequações em algumas datas para facilitar as ações de nossas 

filiadas.  

  

2. Demanda X Quantitativo 

 A demanda de federações querendo realizar alguma etapa de nossos 

produtos foi maior do que o número de competições (títulos) 

oportunizadas, fazendo com que aumentássemos o número de etapas 

por modalidade disponível. Algumas federações, tendo total apoio 

governamental, além de apoio da inciativa privada, apresentaram 

100% de financiamento da etapa solicitada e sendo que algumas, por 

terem entregado documentação pertinente dentro dos prazos e devido 

enquadramento financeiro na CBTri, ainda obtiveram ajuda no 

pagamento de premiação, seguro atleta, fornecimento de material 

esportivo de nossos fornecedores e, vez por outra, o custeio de 

serviços de cronometragem. 

  

3. Dos Problemas Relacionados à Padronização 

Sabemos que existem diferenças de planejamento e execução de 

federação para federação. Algumas estão mais estruturadas 

financeiramente. Outras têm equipes mais profissionais, havendo 

ainda aquelas que têm vontade de realizar, porém faltam experiência 

e número de provas realizadas. Isto acaba inibindo a padronização 

na realização de eventos fazendo com que em cada cidade ou região 

as coisas aconteçam de forma diferente. 
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4. Dos Problemas Relacionados a Planejamento 

Precisamos entender que tudo precisa ser planejado com 

antecedência para que cada um possa entregar o melhor de si.  

 

Hoje não são somente atletas de alto rendimento que planejam e 

necessitam de prazos para programar viagens e treinamentos 

específicos. Os atletas de categorias de idade, em busca de 

qualidade de vida e da otimização de seus custos, estão cada vez 

mais planejando suas participações em provas oficiais, bem como 

organizando viagens e treinos específicos para cada região e/ou 

terreno onde irão competir. Daí a importância de se ter um calendário 

sem alterações. 

 

5. Dos Cancelamentos e Transferências de Provas 

Sempre que temos um cancelamento e/ou adiamento de uma etapa 

os desgastes e problemas são inevitáveis. Os motivos podem ser 

justificáveis, mas a falta de planejamento ficará evidenciada.  

6. Do Cancelamento da Copa Brasil - Etapa Cuiabá (MT) 

Em virtude de problemas com data e até mesmo com a logística de 

transporte de atletas e equipamentos para o local de competição, a 

etapa da Copa Brasil de Triathlon – Cuiabá – MT foi cancelada.  

Como se sabe a Federação local sempre conta com o apoio do 

Exército em eventos desta natureza. Infelizmente o Exército não 

poderá ajudar, pois dia 25 de agosto é o Dia do Soldado, data em 

que o Exército tem atividades programadas. Também foram 

levantados problemas logísticos para a condução das bicicletas até o 

local de prova. Não bastando os problemas citados acima não temos 

mais datas disponíveis no decorrer do ano. 

7. Do Cancelamento da 3ª Etapa do Brasileiro de Cross Triathlon 

Não haverá a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Cross 

Triathlon. A nosso pedido a Federação de Triathlon do Estado de 

Santa Catarina, ao invés de realizar o “Cross” irá realizar o 

Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil e Infanto Juvenil. Face ao 

exposto, o nosso departamento técnico irá divulgar o ranking final do 



 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 
Rua Castelo Branco, 2111, Jaburuna – Vila Velha – ES – CEP 29100-041 

Tel: 55 27 33198659 / 55 27 33299765  Fax: 55 27 33198659 
www.cbtri.org.br 

Filiada à International Triathlon Union – ITU  www.triathlon.org 

Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon bem como dar publicidade 

dos campeões brasileiros em suas diversas categorias (2013). 

8. Da Transferência da 2ª Etapa do Brasileiro de Longa Distância 

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon de Longa 

Distância, que estava programada para ser realizada no ES será 

transferida para a Cidade de João Pessoa (PB). Semana que vem 

teremos os detalhes da etapa. 

9. Da Realização do Brasileiro de Triathlon Infantil e Infanto Juvenil 

A Federação de Triathlon do Estado de Santa Catarina irá realizar o 

Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil e Infanto Juvenil. A 

entidade disponibilizará as informações nos próximos dias.  

SANEAMENTOS 

10. Olhando para o futuro 

Precisamos cada vez mais aumentar as atividades locais nas 

unidades federativas e Distrito Federal fazendo com que o número de 

etapas de campeonatos nacionais diminua, mesmo porque as 

classificações para certames internacionais podem ser conquistadas 

através de resultados obtidos no ano anterior à realização da prova 

internacional desejada (categorias de idade). 

Tomando como base a diminuição de provas nacionais e 

padronização das mesmas, em 2014 iremos realizar somente uma 

etapa de cada ação, ou seja: Uma etapa de Triathlon, uma etapa de 

Duathlon, uma etapa de Longa Distância, uma etapa de Cross 

Triathlon, uma etapa de Aquathlon e a Grande Final da Copa Brasil 

de Triathlon (sprint).  

Vejam que a Copa Brasil virá com o título de grande final. Cada 

Estado deverá realizar uma Copa Brasil Estadual e/ou designar 

uma etapa de seu campeonato estadual como seletiva para a Grande 

Final da Copa Brasil. Só poderão participar da Grande Final da Copa 

Brasil os 06 (seis) melhores atletas por faixa etária selecionados nas 

etapas Estaduais, exceto a categoria elite que será formada por 

convite formulado pela área técnica da CBTri. 
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Este modelo certamente irá diminuir os custos com diversas viagens 

realizadas anualmente, além de poder propiciar a padronização da 

execução dos certames nacionais, pois seremos responsáveis pelas 

ações técnicas e contratação da infraestrutura operacional dos 

eventos. A Federação local será de suma importância no 

relacionamento com os órgãos públicos bem como as liberações de 

alvarás e interdição de vias públicas, exercendo desta forma o 

controle das ações da modalidade em sua região. 

11. Do Saneamento Das Inscrições Realizadas 

Nossa área financeira estará entrando em contato com os atletas que 

efetuaram o pagamento das inscrições da Copa Brasil de Triathlon – 

Etapa Cuiabá (MT) para saber o número da conta dos atletas e 

pronto reembolso das mesmas. 

12. Das Dúvidas 

Quaisquer perguntas, dúvidas e ou sugestões sobre este tema 

deveram ser encaminhada para o e-mail cbtri@cbtri.org.br  

 

Vila Velha, 22 de Julho de 2013. 

 

 

___________________________ 

Carlos Alberto Machado Fróes 

Presidente - CBTri 
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