NOTA OFICIAL DIREÇÃO TÉCNICA DO PARATRIATHLON 001/2016

Vila Velha, 28 de março de 2016

NORMAS E REGULAMENTOS PARA INSCRIÇÕES EM PROVAS INTERNACIONAIS DA
ITU NAS CATEGORIAS DE ELITE DO PARATRIATHLON

Conforme a lei federal n° 9615, de 24 de março de 1998 e decreto n° 2574, de 29 de abril de 1998,
Estatutos e Regulamentos da Confederação Brasileira de Triathlon, identidade nacional, inspirado nos
fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito, com a capacidade e interesse de cada um de se
inscreverem em competições internacionais nas categorias de ELITE do Paratriathlon, ficam estabelecidas as
seguintes diretrizes:
1. A inscrição deverá ser solicitada pelo atleta, técnico, representante de clube ou Federação com até 5
semanas antes da data do evento.
2. A solicitação de inscrição deverá ser feita através de e-mail para rivaldo.martins@cbtri.org.br ou
paratriathlon@cbtri.org.br
3. No e-mail de solicitação da inscrição deverão apresentar cópias de reserva das passagens aéreas e
hospedagem para o local do evento.
4. A inscrição para o evento não garante participação, pois somente a ITU seleciona os atletas através
das seguintes regras:
o

a. Em Etapa de Mundial ou World Paratriathlon Event, no 31 dia que antecede o evento, a ITU
seleciona dentre os inscritos os 50 melhores posicionados no ranking mundial, e há 23 dias mais
10 vagas como convidados daqueles que estiverem na wait list.
b. Em Campeonatos Intercontinentais (Pan-americanos) são selecionados os 70 melhores
posicionados no ranking mundial e mais 10 vagas como convidados.
c.

Na Grand Final do Campeonato Mundial são selecionados os 85 melhores posicionados no
ranking mundial e mais 15 vagas como convidados.

5. O atleta só terá sua inscrição realizada se já tiver realizado um tempo em competição oficial da CBTri
ou da ITU nos últimos 12 meses abaixo do índice de sua categoria conforme tabela abaixo:
1- PT1 masculino – 1h e 23 min
2- PT1 feminino – 1h e 43 min
3- PT2 masculino – 1h e 38 min
4- PT2 feminino – 1h e 59 min
5- PT3 masculino – 1h e 25 min

6- PT3 feminino – 1h e 52 min
7- PT4 masculino – 1h e 23 min
8- PT4 feminino – 1h e 36 min
9- PT5 masculino – 1h e 28 min
10- PT5 feminino – 1h e 36 min

6. As regras acima não serão exigidas para inscrições na categoria OPEN do Paratriathlon.

________________________________________
Rivaldo Gonçalves Martins
Coordenador do Paratriathlon

