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ADITAMENTO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA 2013 
 

 
1. FINALIDADE 

Alterar parte da Orientação Técnica de 2013 às Federações filiadas à CBPM. 
 

2. REFERÊNCIAS 
- Estatuto da CBPM; 
- Regulamento Técnico da CBPM; 
- Calendário Desportivo da CBPM para 2013; 
- Plano de Aplicação de Recursos Financeiros para 2013; 

 
 
3. ALTERAÇÕES TÉCNICAS PARA 2013  
 

A CBPM organizará 1 campeonato no último trimestre de 2013, e para participar dessa 
competição, os atletas deverão ter resultados equivalentes a 80% dos índices internacionais de 
suas categorias nos últimos 6 meses. As federações organizarão os biatlos/triatlos para que os 
atletas obtenham os índices. 

Para esses campeonatos, a CBPM arcará com os custos de um grupo seleto de atletas que 
deverão seguir a seguinte prioridade: 

 
1 – serão custeados pela CBPM um máximo de 10 atletas por categoria, sendo limitado a 3 
por federação; 
 
2 – os que têm índice internacional em qualquer categoria; 
 
3 – os atletas com 80% do índice internacional que tenham participado de competições na 
categoria Jovem A; 
 
4 – atletas com 80% do índice internacional que tenham participado de competições na ca-
tegoria Jovem B; 
 
5 – atletas com 80% do índice internacional nas categorias Jovem C, D e E; 
 
6 – serão custeados pela CBPM um máximo de 10 atletas por categoria, sendo limitado a 3 
por federação; 
 
7 – os atletas que não tiverem 80% do índice internacional poderão participar dos campeo-

natos por conta própria; 
 
8 – a Federação organizadora do evento poderá inscrever quantos atletas desejar, desde 

que tenha recursos; 
 
9 – a quantidade de atletas por categoria pode ser alterado pela CBPM, de acordo com a 

disponibilidade de recursos; 
 
10 – as Federações que não tiverem atletas dentro das prioridades acima, poderão inscre-

ver 1 atleta. 
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4. FOMENTO À PRÁTICA DA MODALIDADE  

 
 A CBPM auxiliará o treinamento e participação em competições nacionais e internacionais 

da seguinte forma: 
- Isenção de anuidade; 
- Isenção de inscrição nas competições nacionais; 
- Fornecimento, por empréstimo nos centros de treinamento, de materiais destinados à prá-
tica da modalidade 
- Custeamento de participação em competições nacionais e internacionais, para os atletas 
selecionados pelas Federações que tenham os índices para as competições nacionais e 
pela CBPM para as provas internacionais. Os atletas que tiverem 90% do índice da sua ca-
tegoria poderão participar das competições com recursos próprios, desde que haja vagas 
na equipe; 
- Pagamento de ajuda de custo. 
 

 
     5. CRITÉRIO PARA COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS PARA COMPETIÇÕES REALI-
ZADAS EM 2013 
 

Para participar de competições internacionais, os atletas têm que ter atingido, no triatlo 
moderno; no tetratlo ou no pentatlo, as pontuações contidas na tabela abaixo: 

 
 

 Masculino Feminino 
 Triatlo Tetratlo Pentatlo Triatlo Tetratlo Pentatlo 
Sênior 3620 4548 5608 3012 4032 5096 
Júnior 3260 4432 5468 2712 3832 4860 
Jovem A 2900 4316 x 2412 3632 x 
Jovem B 3000 x x 2532 x x  
Jovem C 2300 x x 2100 x  x  
Jovem D 2180 x x 2000 x  x 
Jovem E 2180 x x 2000 x  x 

             Obs: A categoria Jovem B tem índice para competições de 2012 e 2013 diferentes em virtude 
da mudança de regras no combinado para 2013 

 
As equipes serão compostas por até 4 atletas por categoria. Se houver mais atletas com 

a pontuação exigida, serão escolhidos pela comissão técnica da CBPM.  
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