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Critérios de participação no Campeonato Mundial de 
BMX 2016 

  

Categorias Championship 

 

Data: 21 - 29 de Maio de 2016 

- Critérios a serem comunicados pelo Departamento de Alto Rendimento e 
Comissão Técnica da CBC. 

  

Categorias Challenger 

 

Data: 21 - 27 de Maio de 2016 

Os países participantes terão direito a 16 vagas para cada categoria da Challenger. 
Essas 16 vagas são adicionais às vagas já reservadas para os pilotos que foram 
finalistas no mundial de 2015. Para atender a demanda de todos os pilotos brasileiros, 
novos critérios de participação foram adotados. 

A nominação dos pilotos acontecerá de forma automática seguindo a ordem dos 
critérios abaixo: 

1. Os oito (8) primeiros colocados do ranking nacional de 2015. 
2. Os seis (6) primeiros colocados da seletiva na primeira etapa da Copa do Brasil 

em Americana (SP), no dia 20 de março de 2016. 
3. As vagas que sobrarem serão alocadas a critério da Diretoria do BMX da CBC. 

Os pilotos que já estiverem classificados pelo ranking poderão competir na 
Copa  Brasil, porém não serão considerados para a seletiva. 
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No caso do primeiro critério, os dois primeiros colocados do ranking nacional estarão 
beneficiados com a troca de categoria por idade, sendo enquadrados no critério 
técnico da CBC. Os demais pilotos que efetuarem a troca de categoria deverão se 
enquadrar no segundo critério, referente a seletiva na Copa Brasil, exceto os oito 
primeiros pilotos das categorias Boys 5/6 a Boys 15, que já estarão classificados 
automaticamente. 

Obs: Caso as vagas nos critérios um e dois não sejam preenchidas, serão 
remanejadas ao critério três (3). 

  

Datas de inscrição e processo seletivo: 

  

1º a 15 de Fevereiro – Pré-inscrição apenas para pilotos classificados pelo ranking 
nacional; 

1º a 15 de Fevereiro – Pedidos especiais de inscrição por e-mail 
para: paulo.cotrim@cbc.esp.br 

22 de Fevereiro – Publicação da lista de inscritos do primeiro critério. 

20 de Março – Seletiva da Copa Brasil em Americana (SP). 

23 de Março – Publicação da lista de pilotos classificados pela seletiva e 
solicitações especiais. 

25 de Março – Inscrições abertas para todos os pilotos classificados. 

22 de Abril -  Prazo final das inscrições na CBC. 
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