
 
 

 CIRCUITO AMAZONENSE DE TRIATHLON 2018 – ETAPA SUVINIL 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 

1 – Inscrições 

 

 1.1 Estarão abertas as inscrições no período de 13/07/2018 a 12/08/2018 ou até 

atingir o limite técnico de vagas. 

 1.2 As inscrições serão feitas somente no endereço eletrônico: 

www.ticketagora.com.br. 

 1.3 Poderão se inscrever na competição os atletas que não estejam cumprindo 

suspensão temporária ou definitiva, em todas as esferas municipal, estadual, 

nacional e mundial, em qualquer federação participante do COI (Comitê Olímpico 

Internacional). 

     1.4 O valor da inscrição será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mais a taxa do 

site. 

1.5 Não haverá devolução do valor das inscrições. 

 1.6 A inscrição não é transferível para outrem ou para as demais etapas.  

     1.7 O evento não contempla as categorias de Portadores de Necessidades 

Especiais – PNE, e de Paratletas (PTWC, PTS2, PTS3, PTS4 e PTS5, PTVI). 

Eventuais inscrições de atletas PNE ou Paratletas que forem realizadas em outra 

categoria existente no evento serão canceladas.  

 

2 – Categorias 

 

2.1 As categorias serão divididas da seguinte maneira: categoria de Idade 

Masculina (16 a 18, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 

55 a 59, 60 a 64 e acima de 65; Categoria de idade Feminina (16 a 18, 20 a 24, 25 

a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59 e acima de 60 anos); 

Geral Masculina e Geral Feminina. 

 2.3 Para a classificação nas categorias será considerada a idade do atleta em 31 

de dezembro de 2018. 

 



 
 

 

3 – Premiação 

 

3.1 Terá premiação com troféu para os três melhores no Geral Masculinos e 

Femininos.  

 3.2 A partir do quarto colocado de cada gênero na categoria Geral, o atleta entra 

na faixa etária. 

 3.3 A premiação das categorias de idade, de ambos os sexos, será troféu ou 

medalha ate o terceiro colocado.  

     3.4 Todos os atletas finalistas receberão medalhas de participação.  

 

4 – Da prova 

 

4.1 A prova será realizada dia 18/08/2018 com largada as 7h00 e chegada na praia 

da Ponta Negra. 

4.2 A prova será executada no formato de sprint triathlon e possuirá as seguintes 

etapas: Natação (750m) → Ciclismo (20 km) → Corrida (5 km). 

4.3 Tempo máximo de duração da prova será de 2h30 horas; 

4.4 Será utilizado chip para cronometragem do tempo sendo obrigatório o uso, 

durante toda a prova, do “chip com tornozeleira” fornecido pela Organização. O 

triatleta que não devolver o chip pagará uma taxa de R$ 100,00 ao proprietário do 

chip; 

4.5 Todo atleta inscrito na prova estará “segurado” a partir da hora em que larga na 

natação até o fim de sua participação na prova. A Organização não se 

responsabiliza por qualquer problema ocorrido com o mesmo antes ou depois da 

prova. 

4.6 No resultado final da prova o atleta Não Federado perderá posição para o atleta 

Federado, para efeito de classificação no Ranking Amazonense. 

 

  

5 – Kit da Prova. 

 



 
 

 5.1 A entrega do kit da prova será realizada em 17/08/2018 das 18:00 até as 

20:00, em local a ser amplamente divulgado.O atleta que não retirar o kit não 

poderá participar da prova. 

 5.2 O atleta é responsável por retirar seu kit de competição apresentando 

identificação legal e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 5.3 O kit não poderá ser retirado por terceiros, salvo autorização específica, por 

escrito, com cópia da identidade do atleta. 

 5.4 O kit do atleta é pessoal e intransferível, não será permitida a troca e ou a 

substituição da numeração para outro atleta, quem o fizer, juntamente com o atleta 

que o recebeu, ficara suspenso e não poderá participar das provas promovidas 

pela Federação Amazonense de Triathlon pelo período de 1 (um) ano. 

 5.5 Não haverá entrega de kits no dia da competição.  

 

6 – Congresso Técnico 

 

6.1 O congresso técnico será realizado no dia 17/08/2018 às 19h em local a ser 

amplamente divulgado. 

 6.2 No congresso técnico serão informadas as regras específicas, percursos, 

horários de largadas e categorias da prova, qualquer mudança de regras, será 

informado no congresso técnico. 

6.3 O atleta deverá comparecer no congresso técnico e tirar todas as suas dúvidas 

quanto ao regulamento ou percurso. 

6.4 O atleta que não comparecer ao Congresso Técnico e não assinar a lista de 

presença não terá direito a Recurso. 

 

 

 

 

7 – Área de Transição 



 
 

 

 7.1 Os horários de abertura, fechamento e retirada de material será informado no 

congresso técnico. 

7.2 É obrigatório que todos os atletas entrem na área de transição dentro do 

horário limite, devidamente identificados, somente com material de competição. 

7.3 O atleta deve, obrigatoriamente, usar apenas o espaço a ele destinado. 

7.4 Somente poderá está no local identificado para o atleta o material necessário 

para execução da prova. 

7.5 O material deixado na área de transição só pode ser retirado após a 

autorização do diretor da respectiva área, após o término da competição para 

retirar o material, é obrigatório que o atleta apresente o número de peito. 

7.6 Todo material que não tiver sido retirado da área de transicao será recolhido 

pelo Árbitro de Transição, e será cobrada taxa de transporte e armazenagem do 

material. 

 7.7 A organização da prova não se responsabilizará por outros objetos alheio a 

competição que o atleta deixa na área de transição.  

7.8 Só é permitida a presença de pessoas devidamente autorizadas na Área de 

transição; 

 

8 – Natação 

 

8.1 Distância de 750m, será de 1 (uma) volta, percurso balizado por boias. 

8.2 A largada da prova será na praia da Ponta negra em local identificado e 

informado no congresso técnico. 

 8.3 Obrigatório o uso da touca fornecida pela organização da prova. Penalidade 

penalização; 

 8.4 É proibido usar equipamento de auxílio para nadar. Caso use, será 

desclassificado. 

 8.5 O atleta pode usar qualquer estilo para mover-se na água. 

 

 8.6 O atleta deverá, obrigatoriamente, contornar as bóias de marcação do percurso 

determinado pela organização da prova. Caso não o faça, será desclassificado. 



 
 

8.7 Todo atleta que ultrapassar o ponto de cronometragem da natação, em direção 

a sua transição para o ciclismo, não mais poderá retornar à etapa de natação. 

 8.8 Tempo técnico de segurança: 40 (quarenta) minutos após o sinal de largada, 

depois desse tempo o árbitro chefe da natação retirará o atleta da água, caso o 

atleta insista em continuar a etapa de natação será desclassificado e receberá 

suspensão por 1 (um) ano dos eventos promovidos pela Federação de Triathlon do 

Amazonas. 

 8.9 O atleta que for retirado da prova após o tempo técnico de segurança ser 

atingido poderá continuar na próxima etapa da competição, porém no resultado 

geral da prova constará desclassificado. 

  

9 – Ciclismo 

 

 9.1 Distância de 20km, serão 4 (quatro) voltas no percurso pré-determinado,  

balizado por cones, devidamente identificado. 

9.2 Será permitido o uso de bicicleta contra-relógio (TT), mas somente poderá 

utilizar a posição clipado no momento em que for o líder de pelotão ou quando 

estiver sem alguém na frente. 

9.3 Em todos os casos, é obrigatório usar capacete duro e afivelado, sempre que 

estiver em contato com a bicicleta. Caso não o faça, será desclassificado. 

9.4 É proibida a retirada da bicicleta do cavalete antes de colocar na cabeça o 

capacete e afivelá-lo; 

9.5 É proibido pedalar com o capacete desafivelado; 

9.6 Somente poderá desafivelar o capacete após a colocação da bicicleta no 

cavalete; 

9.7 O número da bicicleta deverá estar obrigatoriamente, afixado no local 

determinado pela organização da prova; 

 9.8 Vácuo liberado. Permitido entre gêneros. 

 9.9 É responsabilidade do atleta manter-se no percurso da prova. 

9.1.1 É responsabilidade do atleta o controle da contagem voltas. 

9.1.2 Os atletas não devem fazer qualquer progresso para frente sem estar 

acompanhado por sua bicicleta. Se a bicicleta está inoperável, o atleta pode 



 
 

prosseguir no curso de ciclismo, correr ou caminhar, enquanto empurra ou carrega 

a bicicleta, sem qualquer outro tipo de auxilio, desde que a bicicleta seja 

empurrada ou transportada de forma que não dificulte ou impeça o progresso de 

outros atletas. O atleta que não cumprir estas orientações será punido com 

penalizacao. 

     9.1.3 A hidratação no ciclismo é de responsabilidade do atleta. Não podendo a 

organização ou pessoas alheias à prova (amigos, parentes) fornecer a mesma. 

Caso ocorra, o atleta será penalizada. 

    9.1.4 Pedalar somente pela direita; 

    9.1.5 Ultrapassar sempre pela esquerda; 

    9.1.6 É proibido pedalar com o torso nu;  

    9.1.7 Não é permitido usar qualquer tipo de equipamento ou acessório que possa 

colocar em risco outros competidores ou a si próprio. Ex.: Fones de ouvido, 

recipientes de vidro e etc 

     9.1.8 No caso de troca de rodas, pneus ou de acontecer qualquer problema 

mecânico com a bicicleta, não será permitido ajuda externa. O competidor deverá 

resolver o problema sozinho 

 9.1.9 Não será permitido pedalar dentro da área de transição, o atleta deverá 

montar na bike após a faixa de “MONTE” e no retorno do pedal deverá descer da 

bike antes da faixa “DESMONTE”. 

9.2.0 Aplicação das regras CBTRI / ITU. 

  

10 – Corrida 

 

 10.1 Distância de 5 km, serão 2 (duas) voltas no percurso pré-determinado, 

balizado por cones, devidamente identificado. 

 10.2 Limite técnico de segurança 2:30 (duas hora) após a largada inicial. 

   10.3 O número de peito é de uso obrigatório e tem de estar colocado na frente do     

corpo do competidor de forma visível e sem adulteração. A não utilização deste 

acarretará em penalização. 

10.4 Não será permitida outra forma de deslocamento que não seja o bipedismo, o 

atleta que for retirado da prova após o tempo técnico de segurança ser atingido, 



 
 

constará no resultado geral da prova como desclassificado. 

10.5 É proibido ao atleta utilizar equipamento de som. A utilização acarretará 

penalização e caso a situação persista o atleta será desclassificado. 

 

11 - Pontuação e Ranking 

 

11.1 A contagem de pontos será individual. 

11.2 Após a realização de cada etapa será feita a somatória dos pontos conforme a 

colocação do atleta.  

 

1º 100 pontos 6º 60 pontos 11º 35 pontos 16º 14 pontos 

2º 85 pontos 7º 55 pontos 12º 30 pontos 17º 13 pontos 

3º 75 pontos 8º 50 pontos 13º 25 pontos 18º 12 pontos 

4º 70 pontos 9º 45 pontos 14º 20 pontos 19º 11 pontos 

5º 65 pontos 10º 40 pontos 15º 15 pontos 20º 10 pontos 

 

 11.3 A partir do 11º colocado a pontuação decrescerá de um em um ponto, até 

chegar a 1. A partir daí todos recebem 1 ponto, até o último. 

     11.4 O atleta será pontuado em cada etapa desde que percorra as distâncias 

estabelecidas e cruze a linha de chegada. 

     11.5 No final do campeonato será feito o somatório dos pontos obtidos em cada 

prova. 

11.6  Caso, por qualquer motivo, alguma etapa seja cancelada, o campeonato será 

válido com o número de etapas realizadas. 

11.7 Serão pontuados apenas atletas federados do ano em curso a partir da data 

da filiação ou renovação 

11.8 Não haverá pontuação retroativa para atletas que se filiarem após a realização 

da 2 ª Etapa do Campeonato. 

 

12 – Penalizações 

12.1 Caso um árbitro não consiga transmitir a notificação durante a etapa na qual 

ocorreu a irregularidade, esta poderá ser realizada no PENALTY BOX; 

12.2 O PENALTY BOX é uma área reservada, posicionada no percurso da etapa 



 
 

de corrida, onde todos os atletas deverão cumprir suas penalizações das etapas 

de natação/ciclismo e corrida, e serão indicadas através do número do próprio 

atleta que ficará distintamente assinalado em um painel de fácil visualização. 

12.3 Todos os atletas que forem penalizados deverão parar no Penalty Box e 

permanecer em sua posição de forma imóvel até que a penalidade de tempo 

específica seja cumprida. Caso um atleta seja penalizado e não pare em nenhum 

momento algum para cumprir sua penalidade, este será desclassificado da 

competição; 

12.4 TODO ATLETA É RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DE SUA 

PENALIZAÇÃO OU NÃO, ALÉM DE CUMPRIR A MESMA, CASO TENHA 

OCORRIDO, ESTANDO OS ÁRBITROS DE PENALTY BOX ISENTOS DE 

NOTIFICÁ-LOS DE SUAS PUNIÇÕES. 

12.5 As penalidades de tempo que deverão ser cumpridas no PENALTY BOX são: 

Distância Sprint: uma única punição com 15 segundos de STOP & GO – a partir da 

segunda penalização o atleta será desqualificado. 

 12.6 Caso árbitro não tenha condições de penalizar o atleta durante a competição, 

esta penalização poderá ser aplicada do acréscimo de tempo ao tempo final do 

atleta, conforme avaliação do Árbitro Geral da Prova. 

 

13 – Regra Geral 

 

13.1 Em caso de desistência em uma prova, o atleta ou responsável deverá 

comunicar imediatamente a organização. 

 13.2 Caso o atleta julgue necessário deverá encaminhar recurso, em formulário 

próprio, e entregue ao Árbitro Geral da Prova, mediante o pagamento da taxa 

R$ 100,00 (cem reais), até 30 (trinta) minutos após a apresentação dos resultados 

extra-oficiais. 

 13.3 A arbitragem e a organização têm soberania absoluta para tomada de decisão 

antes, durante e depois da prova. As dúvidas decorrentes da aplicação ou 

interpretação do Regulamento da prova serão analisadas e decididas por um Júri 

de Competição composto por 03 (três) membros:  

- Presidente da Federação Amazonense de Triathlon; 



 
 

- Diretor de Arbitragem (nomeado pelo Presidente da Federação de Triathlon); 

- Representante dos atletas (nomeado no congresso técnico);  

     13.4 Será DESCLASSIFICADO o atleta que cometer agressão física ou moral, a 

outro atleta ou a algum membro da organização e/ou utilização de meios ilícitos 

para obter vantagem perante outros competidores ou que comprometam a 

organização da prova, podendo o atleta agressor/infrator ficar suspenso das 

provas promovidas pela Fetriam por 1 (um) ano. 

 

14 - FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DO AMAZONAS 

 

Em todas as hipóteses deverão ser observadas as regras estabelecidas pela 

CBTRI- Confederação Brasileira de Triathlon, fiscalizadas no evento, pela 

FETRIAM- Federação de Triathlon do Amazonas, devendo todos os atletas 

estarem informados sobre as regras, procedimento e condutas exigidos por essa 

entidade. Todas as informações estão à disposição no site www.cbtri.org.br .    

 


