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NORMAS DE REGISTRO FEDERATIVO DE TREINADORES/TÉCNICOS 

 

1. A presente norma visa disciplinar e estabelecer normas para o cadastramento e registro de 

Treinadores/Técnicos na Confederação Brasileira de Triathlon - CBTri. 

 

2. O estatuto da CBTri, em seu Art 3º, inciso VII, prevê o seguinte:  

 

“A CBTri, com exclusividade, tem por fim, regular os critérios de registro de Atletas, Técnicos e 

Oficiais Técnicos nas suas Filiadas e nas filiadas destas, e as transferências de uma para outra 

filiada, cumprindo e fazendo cumprir as exigências da legislação nacional aplicável e as normas 

internacionais concernentes que couberem ao caso;” 

 

3. O registro consiste no reconhecimento e entrada no sistema desportivo formado por Atleta, 

Associação/Clube, Federação, Confederação, Comitê Olímpico Nacional (COB), Federações 

Internacionais (ITU) e Comitê Olímpico Internacional (COI), aceitando as suas regras e sistema 

de funcionamento.  

 

4. O sistema desportivo também é composto pelos Treinadores/Técnicos, que compõem um dos 

mais importantes segmentos do esporte, pois são eles que, através da metodologia do 

treinamento, ensinam, instruem, trabalham e conduzem os atletas através de um processo de 

desenvolvimento de habilidades atléticas e qualidades físicas para que possam apresentar um 

desempenho esportivo em eventos específicos da modalidade, bem como são responsáveis pelo 

desenvolvimento do caráter esportivo através de boas práticas esportivas, como a disciplina e 

o respeito, além do cumprimento das regras e regulamentos do esporte. 

 

5. Uma federação não existe sem Atletas, Treinadores/Técnicos e Oficiais Técnicos. Registrando-

se, o Treinador/Técnico contribui para o desenvolvimento da modalidade e fortalecimento de 

sua federação e estará, portanto, apto a: 

 

a. Atuar como Treinador/Técnico em qualquer competição oficial de sua Federação ou da CBTri. 

b. Receber acesso às áreas exclusivas de atletas (Lounge dos Atletas, Start Area e Finish Area) 

em qualquer um dos Campeonatos Brasileiros. 

c. Receber acesso às áreas exclusivas de treinadores (Coaches Area) em qualquer um dos 

Campeonatos Brasileiros. 

d. Registrar sua equipe em qualquer um dos Campeonatos Brasileiros. 

e. Receber prioridade de inscrição em qualquer um dos eventos da CBTri para sua respectiva 

equipe registrada e cujos integrantes também estejam devidamente registrados. 

f. Obter benefícios de prioridade e descontos para os programas de capacitação técnica da 

CBTri, tais como cursos, conferências, seminários e congressos. 
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g. Candidatar-se aos programas de capacitação técnica da CAMTRI e/ou ITU, tais como cursos, 

conferências, seminários e congressos. 

h. Participar de quaisquer dos projetos de alto rendimento da CBTri, tais como Seleção 

Brasileira, Training Camps e competições nacionais e internacionais. 

i. Participar de quaisquer projetos da CAMTRI e/ou ITU apresentados por estas organizações 

esportivas, tais como programas de assistência, programas de mentoring, Training Camps e 

participação em eventos oficiais. 

j. Receber a carteira de Treinador/Técnico da CBTri. 

k. Ter seu nome cadastrado na lista de Treinadores/Técnicos da CBTri. 

 

 

6. O Treinador/Técnico anualmente deverá renovar seu registro na CBTri, com validade até 31 de 

dezembro do ano corrente para manter sua condição de Treinador/Técnico apto. 

 

7. Para registro ou renovação, o Treinador/Técnico deverá seguir os seguintes procedimentos: 

 

a. Acessar o site www.cbtri.org.br 

b. Selecionar no campo REGISTRO FEDERATIVO a opção TREINADOR 

 

8. O Treinador/Técnico, que já for registrado como atleta, terá um desconto de 50% em seu 

registro federativo como Treinador/Técnico. Para solicitar código de desconto o Treinador 

deverá enviar um email para incricoes@cbtri.org.br 

 

9. O Treinador/Técnico, ao se registrar, deverá ter pleno conhecimento do Estatuto da CBTri e 

cumprir o Regimento Interno da Comissão de Treinadores, documentos disponíveis no site da 

CBTri. 

 

10. Fica fixado em R$ 250,00 o valor do Registro Federativo de Treinadores/Técnicos para todas as 

Federações. 

 

11. Será concedida uma dedução no registro anual do Treinador/Técnico em função do número de 

atletas de sua equipe registrada no sistema Federação/CBTri: 

 

• R$ 250,00 – 0 a 10 atletas 

• R$ 200,00 – 11 a 25 atletas 

• R$ 150,00 – 26 a 40 atletas 

• R$ 100,00 – 41 a 50 atletas 

• R$ 50,00 – 50 atletas + 

 

 

 

 

 

 


