
 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO MODERNO  
Fundada em 21 de outubro de 2001 

Filiada à União Internacional de Pentatlo Moderno 
Filiada ao Comitê Olímpico do Brasil 

 

Rua da Candelária n° 9 sala 602/604 - Centro 
Rio de Janeiro – RJ CEP: 20091-904    Telefones: +55 21 2242-1058/ 2232-9036  

CNPJ: 04892274/0001-93 – pentatlo@pentatlo.org.br 

 
 

 
Errata – Orientação técnica 2020  

 
 

Esse documento tem como objetivo esclarecer a Orientação Técnica 2020. Foram 
observadas algumas omissões de informações na Orientação Técnica 2020 e erros 
de ortografia pela Comissão de Atletas junto ao diretor técnico da CBPM. Será publi-
cado a Orientação Técnica 2020 retificada para melhor interpretação do documento 
pela comunidade de Pentatlo Moderno no Brasil.  
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Rodapé - - 
Alteração do Ende-
reço da CBPM 

3 8.3. 

Nos campeonatos 
onde for disponibili-
zado a participação 
das cinco disciplinas, 
ou seja, de pentatlo 
moderno (ex.: Cam-
peonato Brasileiro de 
Verão), somente 
participarão da prova 
de hipismo, os atle-
tas que tiverem atin-
gido um índice mí-
nimo de 85% do ín-
dice internacional da 
categoria júnior e 
sênior, conforme a 
tabela de índice na-
cional abaixo: 

No Campeonato 
Brasileiro de Verão, 
somente poderão 
participar os atletas 
que obtiverem o ín-
dice mínimo de 85% 
do índice internacio-
nal da categoria jú-
nior e sênior, con-
forme a tabela de 
índice nacional abai-
xo: 

 

4 8.3. item i. 

Esses índices são 
calculados em 85% 
do índice internacio-
nal e são válidos 
para gênero o mas-
culino; 
 

Esses índices são 
calculados em 85% 
do índice internacio-
nal. 
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5 
 

9.2 item 7 

(...)o mesmo poderá 
solicitar sua inscri-
ção conforme item 
7.3, não responsabi-
lizando a CBPM a 
coparticipação fi-
nanceira para o 
evento. 

(...)o mesmo poderá 
solicitar sua inscri-
ção conforme item 
7.3, não responsabi-
lizando a CBPM pelo 
subsídio financeiro 
para o evento. 

6 9.3.1.  

A CBPM estabelece 
índices mínimos pa-
ra a participação de 
competições interna-
cionais que hajam a 
coparticipação fi-
nanceira integral(...) 

A CBPM estabele-
ce índices mínimos 
para a participação 
de competições 
internacionais que 
hajam o subsídio 
financeiro por par-
te da CBPM,(...) 

6 9.3.1 item v 9.3.1 item v 

Substituído por 
ordem de numera-
ção. 

7 9.3.1 item v 

“A partir da intenção 
de participação, por 
ordem de prioridade, 
mas não acumulati-
vo:” 

“A partir da inten-
ção de participa-
ção, respeitando a 
obrigatoriedade 
de obter o índice 
de acordo com o 
artigo 9.3.1, por 
ordem de priorida-
de, mas não acu-
mulativo:” 
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7 
10. Coparticipação 

financeira 

10. Olímpiadas Tó-
quio 2020. 
10.1 2 10.2 

10.1 Em ano 
olímpico, quando 
a participação e 
classificação em 
competições que 
valem ponto para 
o ranking olímpi-
co, os atletas 
classificados ou 
mais bem posi-
cionados no ran-
king olímpico te-
rão prioridade na 
convocação para 
competições in-
ternacionais de 
acordo com a ver-
ba disponível e 
quantidade de va-
gas disponíveis 
por gênero.    

10.2 Na oportuni-
dade, caso não 
haja atletas com 
índice internaci-
onal, a confede-
ração, no ano de 
2020 irá enviar os 
atletas mais bem 
posicionados no 
ranking olímpico 
da UIPM para 
competições váli-
das para este ran-
king, visando bus-
car maior repre-
sentatividade do 
Brasil nos jogos 
olímpicos de Tó-
quio 2020.  
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_________________________________ 

MARIANA SPIERR LAPORTE  

PRESIDENTE CACBPM  
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7 10.  
10. Coparticipação 

financeira 

 
11. Subsídio Fi-

nanceiro 
 

10 13 
13.8. Este regula-

mento tem validade 
até 31/12/2020. 

14.8 Este regu-
lamento tem vali-
dade até 31 de 
dezembro de 
2020 a partir do 
dia 1 de janeiro 
de 2020. 

 

 
 
Alterações aprovadas pela Comissão de Atletas e pelo Diretor Técnico da 
CBPM.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2019. 
 
 

 

 

_________________________________ 

CELSO SOOMA SASAQUI 

DIRETOR TÉCNICO CBPM 


