
	

	

 
 

REGULAMENTO DO RANKING CIRCUITO DE ÔXE TRIATLO 
 
 

  INDIVIDUAL 
 

 
1. Com o intuito de incentivar a assiduidade nas provas e buscar melhores desempenhos foi 

criado o RANKING ÔXE 
2. O RANKING ÔXE leva em consideração as provas do calendário oficial do CIRCUITO ÔXE DE 

TRIATLO e a prova ÔXE TRIATLO DESAFIO 113 somente na categoria SPRINT. 
3. É necessário que o atleta participe de ao menos 3 etapas da temporada para ter direito à 

premiação. 
4. O RANKING ÔXE premiará os 3 atletas com melhor pontuação, masculino e feminino nas 

categorias de idade SUB 20, 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 60+, OLIMPICO e SPRINT e os 3 atletas com melhor pontuação do MINI SPRINT geral 
masculino e feminino. 

5. O cálculo da pontuação será a soma obtida conforme a colocação, demonstrada na regra 
mais abaixo. 

6. O tempo utilizado no cálculo é o tempo registrado pela organização, por meio do chip de 
cronometragem. 

7. Serão contabilizadas as 3 melhores colocações de cada atleta. O atleta que fizer mais de 3 
provas do CIRCUITO ÔXE DE TRIATLO, terá apenas suas 3 melhores pontuações 
consideradas. 

8. Os critérios de desempate para definição dos vencedores do RANKING ÔXE são a 
pontuação geral, número de etapas realizadas e melhor tempo, nesta ordem. 

9. Caso o atleta participe do circuito alternando as modalidades (Mini Sprint, Sprint e 
Olímpica), seus pontos serão contabilizados no Ranking da respectiva modalidade. Não é 
possível pontuar no Ranking Individual Olímpico tendo participado na modalidade Mini 
Sprint ou Sprint, e vice-versa. 

10. O resultado da Premiação do RANKING ÔXE da temporada será divulgado no final do ano, 
após a realização da última etapa. 

11. Mesmo que os atletas vencedores não estejam presentes, terão direito à premiação. 
12. Atletas que venham a ser desclassificados, por qualquer que seja o motivo, não terão o 

tempo da respectiva prova válido para o RANKING ÔXE. 
13. A Organização poderá ajustar os resultados, após a divulgação dos mesmos, caso seja 

necessário por qualquer que seja o motivo.	
 

CÁLCULO DE PONTUAÇÃO 
 

 O sistema de pontuação leva em consideração o tempo de prova do atleta em 
relação ao tempo de prova do 1º colocado da categoria. Quanto mais próximo do 1º 
colocado, mais pontos. É estabelecida uma pontuação máxima para o 1º colocado da 
categoria, sendo ela de 2000 pontos para a modalidade Olímpica, 1500 pontos para a 
modalidade Sprint e 1000 pontos para a modalidade Mini Sprint. Estas são as pontuações 
“teto” e, a partir delas, os pontos vão decrescendo para os outros atletas em uma taxa de 
42 pontos por minuto (Olímpico), 66 pontos por minuto (Sprint) e 60 pontos por minuto 
(Mini Sprint) toda pontuação negativa será considerada ZERO PONTOS. 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

 
REGULAMENTO RANKING CIRCUITO DE ÔXE TRIATLO 

 
 

ASSESSORIAS 
 
 

1. O Ranking do Circuito Ôxe de Triatlo – Assessorias tem o objetivo de incentivar a 
assiduidade das Assessorias Esportivas nas provas e o consequente melhor 
desenvolvimento de seus atletas. 

2. O Ranking Ôxe – Assessorias leva em consideração as 6 etapas do calendário a serem 
realizadas conforme Programação Oficial. 
 

3. Em dezembro, após a conclusão de todas as etapas do Circuito, será premiada a Assessoria 
que somou o maior número de atletas na temporada e que somou o maior número de 
pontos. 

4. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada em tempo e condições regulamentares 
somam pontos para a assessoria, independentemente de seu resultado. 

5. O tempo utilizado no cálculo é o tempo registrado pela organização, por meio do chip de 
cronometragem. 

6. Os resultados serão divulgados durante a premiação, a cada etapa para premiação das 3 
melhores Assessorias. 

7. O resultado Geral será divulgado durante a premiação da última etapa do Circuito, 
conforme Programação Oficial. 

8. Mesmo que as Assessorias vencedoras não estejam presentes, terão direito à premiação  
 

9. Atletas que venham a ser desclassificados, por qualquer que seja o motivo, não terão seus 
pontos considerados. 

10. A Organização poderá ajustar os resultados, após a divulgação dos mesmos, caso seja 
necessário por qualquer que seja o motivo. 
 
 
                                                                  Observações 
 

1. A pontuação de cada atleta, que se somará à pontuação dos colegas de Assessoria, é tida 
com base no tempo do primeiro colocado de cada modalidade. O atleta vencedor de cada 
modalidade estabelecerá o teto de pontos. 

2. O tempo estabelecido como teto será equivalente a 2.000 pontos na distância Olímpica, 
1500 pontos na distância Sprint e 1000 pontos na distancia Mini Sprint. A pontuação 
negativa será considerada zero. 

3. Quanto mais distante o atleta chega em relação ao primeiro colocado de sua modalidade, 
mais pontos lhes são tirados. No caso da distância Olímpica, cada minuto de diferença, 
significa 42 pontos a menos. Na distância Sprint, cada minuto de diferença são 66 pontos a 
menos e no Mini Sprint cada minuto são 60 pontos a menos. 

4. A assessoria deve solicitar que o atleta mencione sua assessoria sempre no ato da 
inscrição. 


