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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE MTB XCO EM 2021 
 

A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) tendo como uma de suas responsabilidades 

aprimorar o sistema de preparação esportiva nacional de forma objetiva e justa, pautada por seu 

planejamento de alta performance para o ciclo olímpico de 2021/2024, vem por meio deste 

documento, divulgar os critérios para composição das delegações brasileiras de ciclismo, 

exclusivamente na disciplina de MTB, para o ano de 2021. 

Os eventos com participação da delegação brasileira e a quantidade de atletas a serem 

convocados, serão determinados conforme planejamento estratégico da CBC, quantidade de vagas 

conquistadas, orçamento disponível e critérios de convocação. 

ELEGIBILIDADE:  

1. O atleta não poderá estar envolvido em processos ou notificações de Doping;  

2. Não ter envolvimento em problemas disciplinares;  

3. Estar de acordo com o Código de Ética da CBC; 

4. Estar elegível para representar o Brasil nas competições no momento da indicação; 

5. Estar em plenas condições físicas, podendo ser necessário apresentar atestado médico. Em caso 

de lesões recentes, o atleta deverá passar por avaliação médica ou apresentar laudos médicos 

que comprovem o seu estado atual de saúde, nestes casos a decisão final será do médico 

indicado pela CBC; 

6. Estar em condições técnicas, a ser avaliada pelo Departamento de Alto Rendimento e Comissão 

Técnica; 

7. Havendo convocações para campings de treinamento, além dos atletas que atenderem os 

critérios, outros atletas poderão ser convocados de acordo com os seguintes fatores: 

apresentem potencial individual a ser desenvolvido ou resultados expressivos na última 

temporada ou sejam identificados como jovens talentos. Nestes casos o peso de cada fator será 

determinado de acordo com os objetivos pretendidos pelo Departamento de Alto Rendimento 

da CBC juntamente com a comissão técnica; 
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CRITÉRIOS ATLETAS CONVOCADOS: 
 

Categoria Elite – XCO / Feminina e Masculina 

8. Os atletas brasileiros mais bem posicionados no Ranking UCI publicado 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos antes do primeiro dia de competição do evento, caso o ranking não seja atualizado 

às terças-feiras como de costume, será aguardado mais 7 (sete) dias corridos. O horário limite 

de corte será 23h30 de Brasília; 

9. Caso os melhores atletas brasileiros no ranking UCI, conforme critério 8 (oito), não estejam 

entre os 100 mais bem ranqueados no masculino e 80 no feminino, o envio da seleção será 

avaliado junto ao Departamento do Alto Rendimento da CBC e a comissão técnica; 

10. Será considerado empate técnico 10% de variação nos pontos entre os atletas, considerando o 

critério 8 (oito). O desempate será definido pela análise de pesos do Campeonato Mundial e 

Copas do Mundo, estas competições receberão peso 2 (dois). Se após a aplicação dos pesos 

continuar empatados, o resultado no Campeonato Mundial será considerado para desempate. 

Para cálculo da variação será subtraído 10% do atleta com maior pontuação para comparação. 

 

Categoria Sub 23 – XCO / Feminino e Masculino 

11. Os atletas brasileiros mais bem posicionados no Ranking UCI publicado 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos antes do primeiro dia de competição do evento, caso o ranking não seja atualizado 

às terças-feiras como de costume, será aguardado mais 7 (sete) dias corridos. O horário limite 

de corte será 23h30 de Brasília. 

12. Será considerado empate técnico 10% de variação nos pontos entre os atletas, considerando o 

critério 11 (onze). Para cálculo da variação será subtraído 10% do atleta com maior pontuação 

para comparação. O desempate será definido pelo resultado no último Campeonato Brasileiro 

realizado; 

13. Havendo possibilidade de convocação, serão avaliados os atletas que estão no primeiro ano da 

categoria sub 23 e que atendam os seguintes critérios no último ano da categoria Júnior: 

• Ranking UCI – Top 10 

• Campeonato Mundial – Top 10 

• Etapas da Copas do Mundo – Top cinco 

• Campeonato Panamericano – Top três 
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Categoria Junior - XCO / Feminino e Masculino 
 
14. Os atletas brasileiros mais bem posicionados no Ranking UCI publicado 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos antes do primeiro dia de competição do evento, caso o ranking não seja atualizado 

às terças-feiras como de costume, será aguardado mais 7 (sete) dias corridos. O horário limite 

de corte será 23h30 de Brasília; 

15. A pontuação do último Campeonato Brasileiro terá peso 02 (dois) na composição do Ranking 

UCI, conforme critérios 14(quatorze). 

 
CRITÉRIOS ATLETAS NÃO CONVOCADOS: 

A participação independente como Seleção Brasileira será permitida, desde que o atleta 

atenda os critérios de elegibilidade e pelo menos um dos critérios apresentados abaixo em sua 

respectiva categoria. Neste caso o atleta deverá seguir as regras publicadas pela CBC para 

competições internacionais e arcar com todos os seus custos. 

Categoria Elite / Sub 23 / Jr – Feminina e Masculina 

• Estar entre os 15 melhores brasileiros mais bem posicionados no ranking individual UCI publicado 

45 (quarenta e cinco) dias corridos antes do primeiro dia de competição do evento, caso o ranking 

não seja atualizado às terças-feiras como de costume, será aguardado mais 7 (sete) dias corridos. 

o horário limite de corte será 23h30 de Brasília; 

• Estar entre os 10 primeiros colocados no Ranking Nacional final do ano anterior em sua categoria; 

• Estar entre os 10 primeiros colocados no último Campeonato Brasileiro realizado em sua 

categoria. 

Categorias de Base (13 a 18 anos) / Feminino e Masculino 

• Estar entre os 10 primeiros colocados do Ranking Nacional final do ano anterior em sua categoria; 

• Estar entre os 10 primeiros colocados no último Campeonato Brasileiro realizado em sua 

categoria. 

Categorias masters / Feminino e Masculino 
 

• Estar entre os 15 primeiros colocados no Ranking Nacional final do ano anterior em sua categoria; 

• Estar entre os 10 primeiros colocados no último Campeonato Brasileiro realizado em sua 

categoria. 
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JOGOS Olímpicos de Tóquio 

 Para convocação dos atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 

adiados para julho de 2021, serão mantidos os critérios já publicados em 20/06/2018 

http://cbc.esp.br/noticias/busca/id/10798, o qual leva-se em consideração o Ranking Olímpico da 

UCI. 

 

COPAS DO MUNDO 

 Para a convocação dos atletas da Categoria Elite, exclusivamente nas etapas de Copa do 

Mundo, previstas para serem realizadas antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio e que somarem 

pontos para a disputa de vagas, será considerado o Ranking Olímpico da UCI. 

  

http://cbc.esp.br/noticias/busca/id/10798

