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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE ESTRADA 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 ESTRADA, para o ano de 2021.
Os eventos com participação da Delegação Brasileira e a quantidade de atletas a serem
convocados, serão determinados conforme planejamento da CBC, quantidade de vagas
conquistadas, orçamento disponível e critérios de convocação.
ELEGIBILIDADE:
•

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

•

Não ter envolvimento em problemas disciplinares;

•

Estar de acordo com o Código de Ética da CBC;

•

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

•

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;

•

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

•

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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CIRTÉRIOS:
Campeonato Panamericano
1. Para a composição das seleções de estrada, será levado em consideração prioritariamente o tipo
de relevo onde as competições acontecerão;

2. A seleção dos atletas será feita pela comissão técnica, com base nos seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•

Análise de resultados anteriores recentes;
Títulos conquistados;
Potencial físico;
Idade;
Convocações recentes;
Estar em treinamento ou competição fora do país, desde que apresente resultados e
desempenho expressivos;
• Desempenho em provas internacionais.

Campeonato Mundial
• Como critério de participação será considerado o ranking UCI (World Ranking Elite),
publicado 45 (quarenta e cinco) dias antes do início do evento;
• A participação independente será permitida, neste caso o atleta deverá seguir as regras
publicadas pela CBC para competições internacionais e arcar com os todos seus custos.
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