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OBJETIVO 

 

Realizar pela primeira vez um evento esportivo na modalidade TRIATHLON no 

Oeste da Bahia com o fito de fomentar o crescimento e a busca pela saúde e Bem 

estar. Se no processo forem descobertos talentos, fazer com que estes sejam 

devidamente recrutados e orientados da melhor forma possível. 

 

 

SAÚDE 

 

As competições de Triathlon são extenuantes e cabe aos atletas a responsabilidade 

por sua aptidão física e psicológica para realização de qualquer etapa da prova, 

assumindo a responsabilidade que consta no termo de concordância, presente na 

ficha de inscrição da competição. Este termo será válido para a este o 1º B&V 

Triathlon do Oeste da Bahia. 

 

 

LOCAL E HORÁRIO  

 

 

O evento ocorrerá na cidade de Barreiras-BA, Arena de Transição e Concentração 

na Av. Aylon Macedo, nº 177, Morada Nobre, com largada da natação a 750m e o 

outro a 375m deste local. Todos os atletas os deverão estar na concentração até as 

06:00, quando serão levados às largadas no Rio de Ondas e Grande, pelo evento, 

com horário previsto das largadas, em ondas,  da natação,  às 06:30 do dia 03 de 

Julho de 2022. 

 

 

http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq1
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq3
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq5
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INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser feitas por meio do site de inscrições, informado pela 1º 

B&V Triathlon do Oeste da Bahia. Após a efetivação da inscrição, o atleta dará 

como ciente da existência e da concordância do regulamento. Os valores de 

inscrições para todas as categorias, serão informadas no site, no Instagram da 1º 

B&V Triathlon do Oeste da Bahia e no próprio site de inscrição. 

Em caso de não comparecimento, não haverá devolução do valor da inscrição. 

Em caso de desistência, as regras estarão no site de inscrições. 

 

 

 

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO 

 

Estará em disputa os títulos de Campeão do 1º B&V Triathlon do Oeste da Bahia  

na categoria GERAL masculina e feminina, assim como vice-campeão , terceiro, 

quarto e quinto lugar.   

Será oferecido, ainda, o título de campeão aos atletas das seguintes categorias por 

faixas etárias, Paratletas e Revezamentos: 

18 a 29 anos; 

30 a 39 anos; 

40 a 49 anos; 

50 a 59 anos; 

60 anos acima; 

http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq6
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq8
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Revezamentos: 

➢ Dupla mista (“1” nada, “2 pedala”, e um dos dois corre,  ou qualquer 

configuração sendo mista); 

➢ Dupla Simples (“1” nada, “1” pedala, 2 corre ou qualquer configuração); 

➢ Trio Simples (“1” nada, “2” pedala e “3” corre); 

➢ Trio Mista (1 nada, 2 pedala, 3 corre ou qualquer configuração, sendo 

mista);  

Paratletas; e 

 MTB para ambos os sexos.  

 

Serão consideradas as idades dos atletas no dia 31/12 do ano de seu nascimento. 

 

Serão premiados todos os atletas que se classificarem até o 5° lugar na GERAL 

masculina e feminina, estes atletas receberão medalhas e troféus.  

Os atletas que se classificarem até o 3° lugar nas categorias faixas etárias, 

Paratriathlon e MTB (masculino e feminno), receberão medalhas e troféus. 

Na Modalidade revezamento serão premiados com troféus somente os vencedores 

de cada categoria. 

Todos os atletas que completarem a prova, receberão medalhas de participação. 

Obs.: Todos os troféus serão entregues aos atletas vencedores que participarem do 

SPRINT, sendo 1º ao 5º geral e 1º ao 3º das demais categorias. Para os que 

disputarão o SuperSprint, somente receberão troféus a categoria GERAL, sendo, 

portanto, premiados  somente, 10 atletas, 05 femininos e 05 masculinos. 
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CONGRESSO TÉCNICO 

 

O Congresso Técnico é um evento obrigatório para os atletas e serão realizados 

anteriormente ao evento. 

O Congresso Técnico é um evento presencial, mas poderá, em alguns casos e com 

prévio aviso, ser VIRTUAL. 

 

Presidirá o congresso, um integrante da FEBATRI ou substituto designado, além de 

estarem presentes à mesa os membros da diretoria da FEBATRI, patrocinadores, 

autoridades e  coordenadores de arbitragem quando solicitados. 

 

No congresso técnico serão apresentados e esclarecidos todos os detalhes e/ou 

alterações da competição tais como: percurso, atenção às regras, alterações do 

regulamento e conduta dos atletas. Onde poderão ser entregues os Kits de 

competição com: numeração oficial, touca (se houver) e convites para os 

cerimoniais (se houverem). 

 

O atleta que não participar do congresso técnico, quando for presencial, não terá 

direito de “protocolar “ recurso e poderá sofrer penalidades. 

 

 

 

ÁRBITROS 

 

São considerados árbitros da FEBATRi: o Diretor Técnico da FEBATRi (DT), o 

Coordenador de Arbitragem (CA), o Diretor da Prova (DP), e os Árbitros de 

Competição (AC) designados para a natação, transição, ciclismo, corrida, 

resultados, segurança e apoio. 

http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq10
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq11
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Será formada a Comissão Disciplinar para situações especiais com os seguintes 

integrantes: Dois diretores, indicados pelo presidente ou substituto e um 

representante dos atletas. 

 

 

CHECK IN 

 

O check in das bicicletas será realizado no sábado,  dia 02 de Julho de 2022, das 

15:00 as 19:00, na Arena do evento, localizada na Av. Aylon Macedo. Sendo de 

responsabilidade do atleta estar em condições para disputar a prova. Será 

permitido acesso somente de bicicletas com condições de prova, ou seja, peças 

firmes e ajustadas, freios em bom funcionamento, pneus bem fixados, e capacetes 

com feixes de segurança em perfeito estado de funcionamento. Não será permitido 

ao atleta depois de feito o check in sair do bicicletário e entrar novamente, salvo no 

domingo, até 05:45, dia da prova, quando poderá, somente isso, deixar sua 

alimentação e hidratação para a prova, sempre acompanhado por um membro da 

organização. 

 

 

TRANSIÇÃO 

 

O atleta deverá deixar a área de transição com a camisa vestida, o número oficial à 

frente de maneira bem visível. O atleta só poderá subir e descer de sua bicicleta 

após a faixa de desaceleração (área de monte e desmonte), no final da transição. 

 

 

 

 

 

http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq12
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq13
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NUMERAÇÃO 

 

A numeração do atleta será fornecida pela 1º B&V Triathlon do Oeste da Bahia. O 

atleta é responsável pelo seu número. Será permitida propaganda dos 

patrocinadores no uniforme do atleta, não sendo permitido propagandas políticas 

ou abusos de linguagem. Atletas que transgredirem estas normas estarão sujeitos a 

advertência, desclassificação e ou suspensão. 

 

 

 

 

 

UNIFORME E PROCEDIMENTO PARA A PROVA 

 

NATAÇÃO: 

Será obrigatório o uso apenas da touca do evento. O uso dos óculos será opcional. 

Os atletas deverão nadar em trajes de banho com a numeração marcada em tinta 

pilot nos braços, costas e pernas (panturrilha e coxa) e ou adesivo (tatuagem 

temporária) fornecido pela 1º B&V Triathlon do Oeste da Bahia. Não será 

permitido vestir a camiseta fora da área de transição. 

Será permitido o uso do Wetsuit (roupa de Borracha ou Neoprene) e boias de 

natação. 

 

CICLISMO: 

• Será liberado o vácuo entre categorias e sexos; 

• Será permitida a utilização de bicicleta TT em todas as categorias; 

• Será permitida a utilização de bicicleta MTB; 

• Será proibido pedalar descalço, com o dorso nu, ou sem a numeração oficial, 

sob pena de desclassificação; 

• Somente o atleta a frente do pelotão poderá utilizar o clip; 

http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq14
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq15
http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq15
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• Será sempre obrigatório o uso do capacete, devendo estar devidamente 

afivelado QUANDO A BICICLETA FOR RETIRADA DO CAVALETE (antes do 

atleta ultrapassar a linha de monte e desmonte) e devendo retirá-lo 

somente ao final da etapa do ciclismo, quando A BICICLETA JÁ ESTIVER NO 

CAVALETE; 

• A responsabilidade de manter-se no percurso e de contar o número de 

voltas é do atleta. Não será permitido nenhum acompanhamento; 

• Cada competidor é responsável pelo reparo e manutenção de sua bicicleta, 

sendo de sua responsabilidade a troca de pneus; 

• É proibido trocar de rodas ou bicicletas com terceiros; 

• Deverão ser respeitadas as normas de trânsito (SERÁ PERMITIDO A 

GUARDA DE PNEUS ESTEPE EM ÁREA PRÓPRIA DA TRANSIÇÃO); 

• A retirada de bicicletas só será permitida ao final da competição conforme 

autorização da organização. Os atletas que transgredirem estas normas 

estarão sujeitos a advertência (stop and go), desqualificação e/ ou 

desclassificação. 

 

CORRIDA: 

• Será permitido correr ou andar. Será sempre obrigatório o uso do ténis. O 

atleta deverá sair da área de transição com a camiseta vestida e o tênis 

calçado. Será sempre obrigatório deixar a numeração fornecida de forma 

visível, devendo ultrapassar a linha de chegada com a numeração. Não será 

permitido correr com o dorso nu. 

 

Não será permitido acompanhamento por estranhos à organização 

(Desclassificação). 

 

Serão oferecidos líquidos durante o percurso e ao final da competição. A 

responsabilidade de manter-se no percurso e da contagem de voltas é do 

atleta. 
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RESULTADOS 

 

Todos os resultados finais devem ser pronunciados em até 2h após o término da 

Prova com tempos finais de cada atleta, assim como sua classificação (ou 

desclassificação), com a solenidade de premiação sendo realizada em seguida. 

RECURSOS: 

Todo atleta poderá apresentar recurso contra o resultado de outro atleta, através 

do representante dos atletas ou seu clube, no prazo máximo de até meia hora após 

divulgado o resultado, mediante preenchimento da ficha de recursos e o 

pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Se no julgamento o recurso 

for considerado procedente e deferido, o valor do depósito será devolvido ao 

reclamante. Desde que tenha participado do congresso técnico, com presença 

confirmada. 

 

 

ADVERTÊNCIAS, PUNIÇÕES e RESPONSABILIDADES 

 

1. STOP AND GO (ADVERTÊNCIA): O atleta que for advertido com um “Stop 

and Go”, deverá: No ciclismo: descer da bicicleta e colocar os dois pés no 

chão, somente após a autorização do árbitro, poderá prosseguir na prova. 

2. É permitido ao atleta na natação se apoiar nas boias, caiaques e 

embarcações da organização, contudo, se subir, será automaticamente 

desclassificado. 

3. Na natação e corrida: Parar e aguardar o tempo estabelecido no congresso 

técnico, até o árbitro autorizar sua movimentação. 

4. O atleta advertido que não atender (seguir em frente), terá a possibilidade 

de parar em outra volta, mas até o término da etapa ele não parar, será 

desclassificado. 

5. A inscrição do atleta implica no total entendimento da forma de disputa da 

prova e do regulamento. 

http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2021#top-faq16
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6. Os competidores deverão ser responsáveis pela compreensão e 

cumprimento do Regulamento do 1º B&V Triathlon do Oeste da Bahia, da  

FEBATRI e da CBTri, mantendo-se durante todo o tempo conduta esportiva,  

responsabilizando-se pela sua própria segurança e dos outros 

competidores, tratando competidores, árbitros, voluntários e espectadores 

com respeito e cortesia e evitando o uso abusivo da linguagem. 

7. O Diretor da Prova (DP) é responsável por todas as desclassificações 

juntamente com o Árbitro de Competição. Atitudes antiesportivas serão 

punidas com a desclassificação. 

8. Todos os casos omissos serão julgados pelo diretor da prova, conforme as 

regras da FEBATRI e da CBTri.  

OBS: Não será permitido auxílio externo durante a realização da prova. O 

desempate ocorrerá pelo critério de confronto direto na última etapa 

realizada. 

OS CASOS OMISSOS SERÃO JULGADOS E DECIDIDOS POR ESTA DIRETORIA COM 

UM REPRESENTANTE DOS ATLETAS. 


