FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TRIATHLON - FETRIAL

REGULAMENTO CIRCUITO INTERESTADUAL DE TRIATHLON
ALAGOAS/SERGIPE
2019

1. OBJETIVO:

Este regulamento estabelece as normas para a realização do Circuito Interestadual de
Triathlon Alagoas/Sergipe 2019, o qual visa assegurar o nivelamento das compe9ções
homologadas pela Federação de Triathlon de Alagoas – FETRIAL e da Federação de
Triathlon do Estado Sergipe, e fomentar a realização de compe9ções da modalidade nos
Estados supracitados.

2. APTIDÃO:

CAMPEONATO ALAGOANO DE TRIATHLON 2019 - Estão aptos a disputar o Gtulo de
Campeão Alagoano de Triathlon 2019, os atletas federados e regularizados com a
Federação de Triathlon de Alagoas no ano de 2019.
CAMPEONATO SERGIPANO DE TRIATHLON 2019 - Estão aptos a disputar o Gtulo de
Campeão Sergipano de Triathlon de 2019, todos os atletas federados e regularizados
com a Federação Sergipana de Triathlon no ano de 2019.
CIRCUITO INTERESTADUAL DE TRIATHLON ALAGOAS/SERGIPE - Estão aptos a disputar o
Gtulo de Campeão do Circuito Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe 2019 todos os
atletas ﬁliados À federação de Triathlon de Alagoas e Federação Sergipana de Triathlon ,
devidamente regularizados
Considera-se regularizado o atleta na seguinte situação:
a) Não possuir nenhuma tarifa pendente com sua respec9va Federação, seja anuidade,
inscrição, multa ou qualquer outra obrigação a que esteja sujeito, conforme regimento
interno ou decisões de seus poderes;
b) Não estar cumprindo nenhuma sanção disciplinar como suspensão, ou expulsão;

As Federações poderão incluir outras provas na soma da pontuação de seus rankings, de
acordo com regulamento próprio.

TODOS

PODERÃO PARTICIPAR DAS PROVAS DO CAMPEONATO, ENTRETANTO,
APENAS SERÃO PONTUADOS PARA O RANKING OS ATLETAS DEVIDAMENTE
REGULARIZADOS.

3. SAÚDE:
As compe9ções de Triathlon são extenuantes e cabe aos atletas a responsabilidade para
avaliar sua ap9dão bsica e psicológica para realização de qualquer etapa do circuito. A
FETRIAL e a FETRISE recomendam aos atletas que realizem consulta médica periódica, a ﬁm
de atestar sua capacidade para a prá9ca do Triathlon e suas variantes. O atleta deverá
assumir todos os riscos pela par9cipação em qualquer das etapas do campeonato, sendo
obrigatório a assinatura de termo de responsabilidade que deve ser anexada à ﬁcha de
inscrição da compe9ção ou no momento da entrega do kit de prova, ou, ainda, durante o
congresso técnico da etapa. Só serão autorizados a parTcipar das etapas os atletas que
tenham entregue o termo de responsabilidade.
Para a re9rada do kit , é necessário apresentar o comprovante de inscrição e o documento
original com foto . Caso o atleta não possa re9rar o seu kit pessoalmente, a re9rada poderá
ser feita por um terceiro. Para isso é imprescindível que o responsável pela re9rada
apresente durante os dias e horários oﬁciais de entrega de kits uma cópia do documento
oﬁcial com foto do atleta.
Recomendamos, ainda, embora não seja obrigatório, a leitura da Nota Oﬁcial DT 01/2018
(Exame Pré-Par9cipação da CBTri/ITU (PPE) Teste de Saúde Pré-Compe9ção), disponível no
endereço eletrônico hlp://www.cbtri.org.br , e, se possível a realização dos exames
recomendados, bem como o preenchimento do Ques9onário Médico, anexo I deste
regulamento.
O atendimento médico e a arbitragem podem re9rar da prova o atleta que não apresentar
condições de con9nuar compe9ndo.

4. ETAPAS:
O Circuito Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe
etapas:

2019 será disputado em 4(quatro)

A) CATEGORIAS EM DISPUTA
• Categorias de Idade: 12/13 anos, 14/15 anos, 16/17 anos, 18/19 anos, 20/24 anos,
25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos,
60/64 anos, 65/69 anos, 70/74 anos, 75/79 anos e 80 anos em diante.
*KIDS/INFANTIL: 8/9 anos, 10/11 anos

B) ETAPAS

1ª Etapa :
Data: 17 de março
Local: Maceió / Al
2ª Etapa :
Data: 14 de abril
Local: Maceió / Al
3ª Etapa :
Data: 20 de outubro
Local: Maceió / Al
4ª Etapa :
Data: 08 de dezembro
Local: Maceió / Al

Consulte se a sua categoria será contemplada antes de efetuar a sua inscrição.

Distâncias:

IDADE

NATAÇÃO

8/9 anos

100m

3Km

1Km

10/11 anos

200m

5Km

1,5Km

400m

10Km

2,5Km

750m

20Km

5Km

1,5Km

40Km

10Km

12+

CICLISMO

CORRIDA

Super Sprint
15+
Sprint
18+
Standard

Cada Etapa será realizada em parceria entre a FETRIAL i e FETRISE ou por outra
En9dade ou Empresa que possua o "permit" destas Federações em seus respec9vos
âmbitos de atuação. Serão classiﬁcados nos Rankings das Federações e do Circuito
Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe 2019, todos os atletas aptos que
par9ciparem de QUALQUER DAS QUATRO ETAPAS e 9verem atendido todos os critérios
estabelecidos no item 2. Ap9dão.

O atleta pontuará no Ranking mesmo que haja desclassiﬁcação em alguma etapa do
campeonato.
Haverá o descarte automá9co do pior resultado entre as quatro etapas. O atleta fará
parte do ranking com o somatório das Etapas que ele efe9vamente par9cipou,
respeitando o descarte.
As distâncias das etapas podem ser alteradas a critério da FETRIAL e da FETRISE através
de decisão fundamentada e sempre visando o conforto e a segurança dos compe9dores
e do público.
Melhor Atleta
A ﬁnal do Campeonato será considerado como o melhor atleta aquele que ﬁgurar como
primeiro colocado geral do seu Estado na distância olímpica, sendo um do sexo
masculino e outro do sexo feminino.
Melhor Técnico
O melhor técnico será deﬁnido através do cômputo dos pontos válidos entre atletas por
si treinados e classiﬁcados entre os três primeiros colocados gerais, masculino e
feminino, na modalidade Olímpica.
Pontuação:
1ª - 10 pontos
2º - 8 pontos
3º - 6 pontos

5. ANUIDADE:
O pagamento da Anuidade da Federação deverá ser feito obrigatoriamente antes da
realização de qualquer das etapas do calendário de 2019. O valor da anuidade paga pelo
atleta já inclui sua confederação na CBTri. Somente os atletas federados par9ciparão do
ranking que deﬁnirá o Campeão de sua respec9va federação. A federação, em comum
acordo com os realizadores de provas homologadas por ela, quando houver, poderá
conceder descontos e premiações diferenciadas aos atletas federados.

6. INSCRIÇÕES:
A inscrição para cada etapa do Circuito Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe 2019
deverá ser feita através do site fetrial.org.br.
Os valores para a categoria de faixa etária e revezamento serão deﬁnidos e divulgados
com antecedência antes de cada etapa.
A FETRIAL e FETRISE se reservam o direito de prorrogar a data das inscrições, mediante
o pagamento de atraso, a ser deﬁnido em cada etapa.

7. CATEGORIAS E PREMIAÇÃO:
7.1. CATEGORIAS :
GERAL (masculino e feminino)
Estarão em disputa os Gtulos de Campeão, Vice-campeão e Terceiro lugar, no masculino
e feminino, geral e nas faixas-etárias do Campeonato Interestadual de Triathlon.
Cada etapa deverá premiar com troféus e medalhas todos os atletas aptos que se
classiﬁcarem até o 3° lugar no GERAL masculino e feminino.

As categorias de faixa etária (masculino e feminino)
As categorias de faixa etária que disputam o campeonato são as seguintes: 12-13 anos,
14-15 anos, 16-17 anos, 18-19 anos, 20-24 anos, 25-29 anos, 30- 34 anos, 35-39 anos,
40-44 anos, 45-49 anos, 50-54 anos, 55-59 anos e 60-64 anos, 65 anos ou mais.
Para deﬁnição da idade do atleta será considera sua idade no dia 31/12/2019.
Os atletas aptos que se classiﬁcarem até o 3° lugar Categorias etárias, receberão as suas
medalhas de forma destacada dos demais.

Demais atletas
Todos os demais atletas receberão medalhas de par9cipação.

OBS:. A FETRIAL e FETRISE se reservam o direito de acrescentar troféus aos atletas de
categoria mediante patrocínio.

8. CLASSIFICAÇÃO:
8.1. INDIVIDUAL:
Cada etapa pontuará os atletas na categoria e no geral de acordo com as normas do
Regulamento do Circuito Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe 2019, que poderá
ser consultado no site da federação, através de link especíﬁco.
Ao ﬁnal das 4(quatro) etapas
serão considerados os Campeões do Circuito
Interestadual de Triathlon Alagoas /Sergipe 2019 GERAL Masculino e Feminino, seguidos
do Vice e Terceiro lugares os atletas que ob9verem a maior soma de pontos dos três
melhores resultados dentre os quatro disputados durante o Circuito .

8.2 Categoria Revezamento:

A critério da FETRIAL e FETRISE, poderão ocorrer disputas na modalidade Revezamento,
nos seguintes moldes:
Masculino – Todos os integrantes da equipe serão do sexo masculino.
Feminino – Todos os integrantes da equipe serão do sexo feminino
Misto – Com qualquer número de homens contendo obrigatoriamente pelo menos uma
mulher.
Os revezamentos serão disputadas nas distâncias sprint e standard.
Os revezamentos disputarão entre si independentes das idades de seus integrantes.
Fica a critério do realizador de cada etapa as premiações para os revezamentos, sendo
garan9do a todos os par9cipantes da equipe a medalha de par9cipação, caso ﬁnalizem a
prova.
Os par9cipantes da Categoria Revezamento não disputam o ranking do Circuito
Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe 2019.

9. CONGRESSO TÉCNICO:
O Congresso Técnico é um evento obrigatório para todos os atletas e será realizado
anteriormente a cada etapa do campeonato.
Presidirá o Congresso Técnico o Diretor técnico, ou o Presidente da FETRIAL ou FETRISE,
ou seu subs9tuto, além de estarem presentes à mesa patrocinadores, autoridades,
coordenadores de arbitragem e outros desde que conveniente para a integração dos
par9cipantes e o bom andamento dos trabalhos.
No Congresso Técnico serão esclarecidos todos os detalhes da compe9ção, como:
condições de percurso, atenção às regras, alterações do regulamento e conduta dos
atletas. Ao ﬁnal serão entregues os Kits de compe9ção com: numeração oﬁcial,
alﬁnetes, touca (se houver) e convites para os cerimoniais (se houverem). No Congresso
Técnico serão determinados e apresentados o percurso e as distâncias das provas.
O atleta que não par9cipar do congresso técnico não terá direito de “protocolar “
recurso.

10.ÁRBITROS:
São considerados árbitros da FETRIAL e FETRISE: os Diretores Técnicos (DT) das
respec9vas federações, o Coordenador de Arbitragem (CA), o Diretor da Prova (DP), e os
Árbitros de Compe9ção (AC) designados para cada setor, ou seja, Natação, Transição,
Ciclismo, Corrida, Resultados, Segurança e Apoio.
Será formada a Comissão Disciplinar para situações especiais com os seguintes
integrantes: Dois diretores, indicados pelo Presidente ou Subs9tuto e um representante
eleito dos atletas.

11.CHECK IN:
O check-in de bicicletas será realizado de 1:20 horas até 20 minutos antes da largada da
primeira categoria. Os árbitros farão uma checagem obrigatória na bike de cada atleta e só
serão liberadas as bikes que es9verem em condições de prova, ou seja, peças ﬁrmes e
ajustadas, freios em bom funcionamento, pneus bem ﬁxados e calibrados, capacetes com
feixes de segurança, dentre outras questões que a direção técnica julgar necessária, a qual
será amplamente divulgada.
Os defeitos apresentados na bike e as consequências destes são de total responsabilidade do
atleta. Após realizar o check-in e sair da área de transição, não será permi9do ao atleta
retornar, exceto em caso de furo de pneu e com a devida autorização da arbitragem. A
desobediência aos árbitros poderá ensejar na desclassiﬁcação do atleta na etapa, e demais
sanções disciplinares cabíveis.

12.TRANSIÇÃO:
No dia da Prova será permi9da a entrega da bike no bicicletário , os óculos escuros ou de
grau, sapa9lhas, capacete (obrigatório) e Kit de corrida. Após o check-in ,a bike não poderá
mais sair até o início
da etapa do ciclismo, tendo que permanecer no seu box
correspondente.
O atleta deverá deixar a área de transição (T1) com dorso ves9do.
O atleta só poderá subir e descer de sua bicicleta após a faixa de monte e desmonte , no ﬁnal
da transição.
Na T2 o atleta deverá portar o número oﬁcial à frente de maneira visível.

13.NUMERAÇÃO, CHIP
A numeração do atleta será fornecida pela organização em cada etapa. O atleta é
responsável pelo seu número, em caso de perda, deverá pagar uma taxa a ser estabelecida
em cada etapa e divulgada antes e no Congresso Técnico.
Em caso de disponibilização de chip as regras de perda e valores de reembolso serão
divulgados em cada etapa.

14.UNIFORME E PROCEDIMENTO PARA CADA ETAPA:
14.1. OBSERVAÇÕES INICIAIS: O PACER e qualquer ajuda externa são proibidos em qualquer
etapa da prova. Todo o material u9lizado durante a prova deve ser colocado dentro da área
de transição, em local a ser determinado pela organização. É proibido entrega materiais a
qualquer pessoa. Todo o lixo produzido durante a prova deverá ser descartado em local

previamente indicado pela organização, o descarte fora dessas áreas implica em punição. A
não observância de qualquer uma dessas observações e sua prá9ca implicarão em punição e
possível desclassiﬁcação da etapa.
Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada para
a própria segurança do atleta.

14.2. NATAÇÃO:

É proibido usar equipamento de auxílio para nadar, exceto óculos e speedsuit. Caso use, será
desqualiﬁcado. Será sempre obrigatório o uso de touca do evento na compe9ção, por medida de
controle segurança. O uso do óculos será opcional. Os atletas deverão nadar em trajes de banho com
a numeração marcada no corpo, na região dos braços e/ou pernas (panturrilha), a critério da
organização. Não será permi9do ves9r a camiseta ou top fora da área de transição, nem deixar seus
materiais fora de sua bacia ou área des9nada aos equipamentos. É proibido ao atleta ter qualquer
9po de acompanhamento durante a etapa de natação. Em caso de constatação pela organização de
ajuda externa o atleta será desclassiﬁcado. Em caso de necessidade de apoio do staﬀ e equipe de
salvamento em água, caso a arbitragem entenda que o atleta tenha se beneﬁciado do auxílio poderá
desclassiﬁcá-lo.

14. 3. CICLISMO:
Será liberado o vácuo. Vácuo será proibido entre atletas de sexo diferentes, salvo disposição
em contrário das regras da etapa, que, neste caso, será amplamente divulgada. Os atletas deverão
respeitar as zonas de vácuo de 3m x 7 m, sob pena de stop and go e desclassiﬁcação.
Será permi9da a u9lização de bicicleta TT, de ciclismo e MTB em todas as categorias;
Será proibido pedalar descalço, com o dorso nu, ou sem a numeração oﬁcial na bike e capacete,
sob pena de desclassiﬁcação;
Somente o atleta na frente do pelotão poderá uTlizar o clip;
Será sempre obrigatório o uso do capacete, devendo estar devidamente aﬁvelado antes do atleta
ultrapassar a linha de monte e desmonte e devendo re9rá-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 permi9do nenhum acompanhamento;
Cada compe9dor é responsável pelo reparo e manutenção de sua bicicleta, sendo de sua
responsabilidade a troca de pneus. Haverá ampla divulgação caso a organização disponibilize
mecânicos, o que não pode ser considerado como transferência de responsabilidade.
É proibido trocar de rodas ou bicicletas com terceiros;
Deverão ser respeitadas as normas de trânsito (SERÁ PERMITIDO A GUARDA DE PNEUS, RODAS
RESERVAS E ESTEPES EM ÁREA PRÓPRIA DA TRANSIÇÃO);
Ø A re9rada de bicicletas só será permi9da ao ﬁnal da compe9ção conforme autorização da
organização. Os atletas que transgredirem estas normas estarão sujeitos a advertência (stop and go),
desqualiﬁcação e/ ou desclassiﬁcação.

14.4. CORRIDA:
Será permi9do correr ou andar. Será sempre obrigatório o uso do tênis. O atleta deverá sair da área
de transição com a camiseta ves9da e o tênis calçado. A numeração fornecida deverá estar disposta
de forma sempre visível. O atleta deve u9lizar a numeração durante toda a etapa da corrida. Não será
permi9do correr com o dorso nu.
Não será permi9do acompanhamento por estranhos à organização e realização de pacer
(Desclassiﬁcação).
Serão oferecidos líquidos durante o percurso e ao ﬁnal da compe9ção. A responsabilidade de manterse no percurso e da contagem de voltas é do atleta.
CONSIDERANDO A TEMPERATURA DE NOSSO ESTADO, SERÁ PERMITIDO QUE SE CORRA COM O TOP/
MACAQUINHO COM O ZÍPER ABERTO.
14.5. PROPAGANDAS/PATROCÍNIOS:
Será permi9da propaganda dos patrocinadores no uniforme do atleta, não sendo permi9do
propagandas polí9cas ou abusos de linguagem. Atletas que transgredirem estas normas estarão
sujeitos a advertência, desclassiﬁcação e/ou suspensão.

15.RESULTADOS:
Todos os resultados ﬁnais devem ser pronunciados até 2 (duas) horas após o término de cada etapa
com tempos ﬁnais de cada atleta, assim como sua classiﬁcação (ou desclassiﬁcação), com a
solenidade de premiação sendo realizada em seguida.
15.1. RECURSOS:
Todo atleta poderá apresentar recurso contra o resultado de outro atleta, conforme o item 10º,
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.
15.2. RANKING:
O ranking será formado com a soma dos pontos de cada atleta nas 4 etapas. Finda a úl9ma etapa
haverá descarte automá9co da pontuação de menor valor. Os atletas concorrerão ao Ranking Geral e
ao Ranking de sua categoria.

16.GENERALIDADES:
STOP AND GO (ADVERTÊNCIA):
O atleta que for adver9do com um “Stop and Go”, deverá:
No ciclismo: Descer da bicicleta e colocar s dois pés no chão depois, com autorização do árbitro,
seguir em frente.
Na natação/Corrida: Parar e aguardar por 30 segundos, até o árbitro autorizar sua movimentação.
O atleta adver9do 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.

A inscrição do atleta implica no total entendimento da forma de disputa da prova e do regulamento.
Os compe9dores deverão ser responsáveis pela compreensão e cumprimento do Regulamento do
Circuito Interestadual de Triathlon Alagoas/Sergipe 2018, das Normas dos Ranking de suas
respec9vas Federações e demais normas e regulamentos emanadas pela CBTri e pela ITU, mantendo
durante todo o tempo conduta espor9va, responsabilizando-se pela sua própria segurança e dos
outros compe9dores, tratando compe9dores, árbitros, voluntários e espectadores com respeito e
cortesia e evitando o uso abusivo da linguagem.
Os árbitros terão autoridade para desclassiﬁcar qualquer compe9dor. A9tudes an9espor9vas serão
punidas com a desclassiﬁcação
Todos os casos omissos serão julgados pelo Diretor da Prova, conforme Regras da CBTri. Em função da
estabilidade econômica das en9dades e possíveis instabilidades econômicas que possam ocorrer em
nosso país, a FALTri e a FETRISE poderão, de forma fundamentada, alterar valores de inscrições,
anuidades, ﬁliações, multas, etc., a ﬁm de corrigir possíveis distorções ﬁnanceiras.
OBS: Não será permi9do correr ou pedalar na contramão dos veículos, nem subir em calçadas,
excetuando por determinação em Congresso Técnico
O desempate ocorrerá pelo critério de confronto direto na úl9ma etapa realizada.
OS CASOS OMISSOS SERÃO JULGADOS E DECIDIDOS POR ESTA DIRETORIA COM UM REPRESENTANTE
DOS ATLETAS.

Rosemery de Albuquerque Costa
Diretora Técnica da FETRIAL

