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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 
 
 

É um prazer convidar a todos vocês a participarem do Campeonato 
Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022, que será realizado de 18 a 22 de 
maio, no Velódromo Olímpico, no Rio de Janeiro.  
 
Como todos sabem, as dificuldades em nosso esporte são diversas, mas 
com muito trabalho estamos conseguindo criar grandes oportunidades. 
A realização do Brasileiro de Pista no Rio de Janeiro é prova disso, e será 
uma excelente ocasião para nossos atletas compartilharem experiências 
em uma arena esportiva de nível internacional.  
 
O evento receberá mais de 200 competidores representantes de todos 
os estados do país para brigarem pelo principal título da temporada. 
Será uma semana de grandes disputas tendo como inspiração os 
recordes continentais e mundiais que já foram estabelecidos no 
velódromo do Parque Olímpico.  
 
Desejo um evento de sucesso e boa sorte a todos! 

 
 

José Luiz Vasconcellos 
Presidente 

Confederação Brasileira de Ciclismo 
 
 
 



 

3 
 

Sumário 
 

1. INFORMAÇÃO GERAL ........................................................................................................... 4 

1.1 O EVENTO  ........................................................................................................................ 4 

1.2 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO  ...................................................................................... 4 

1.3 VOLTAGEM   ...................................................................................................................... 4 

1.4 CLIMA  ............................................................................................................................... 4 

1.5 AEROPORTOS  ................................................................................................................. 4 

1.6 VELÓDROMO DO RIO DE JANEIRO................................................................................. 4 

1.7 COMITÊ ORGANIZADOR .................................................................................................. 5 

1.8 HOTEL OFICIAL ................................................................................................................. 5 

2.  REGULAMENTO PARTICULAR ............................................................................................ 7 

2.1   DISPOSIÇÕES GERAIS  .................................................................................................. 7 

2.2   PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 .............................. 7 

2.3   ACESSO AO EVENTO  .................................................................................................... 7 

2.4   PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  ...................................................................................... 8 

2.5   CATEGORIAS PARTICIPANTES  .................................................................................... 8 

2.6   SECRETARIA DO EVENTO E ENTREGA DE KITS  ........................................................ 8 

2.7   CONGRESSO TÉCNICO ................................................................................................. 8 

2.8   RESUMO DAS PROVAS  ................................................................................................. 8 

2.9 PRIORIDADE DE PROVAS  ............................................................................................. 10 

2.10 EQUIPES MISTAS  ........................................................................................................ 10 

2.11REGRAS ESPECÍFICAS PARA PROVAS DE PISTA  ..................................................... 11 

2.12 DEVERES DOS PARTICIPANTES  ................................................................................ 12 

2.13 CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO  .................................................................................... 12 

2.14 RECURSOS  .................................................................................................................. 12 

2.15 PUBLICIDADE/USO DE IMAGEM .................................................................................. 13 

2.16 ANTIDOPING ................................................................................................................. 13 

2.17 SERVIÇOS MÉDICOS  .................................................................................................. 13 

2.18 CASOS OMISSOS ......................................................................................................... 13 

2.19 COLÉGIO DE COMISSÁRIOS  ...................................................................................... 13 

 

ANEXO 1 - GRUPO WHATSAPP PARA INFORMAÇÕES DO EVENTO .................................. 14 

ANEXO 2 – PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA ........................................................................... 15 



 

4 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1. O EVENTO 
 

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, será realizado entre os dias 18 a 22 de maio de 2022, no 
Velódromo Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro - RJ – Brasil e engloba as categorias de Alto Rendimento 
(S23/Elite M/F) e Paraciclismo (M/F Classes C e Tandem).  
   

2. A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

Sede do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022, a cidade do Rio de Janeiro é a segunda maior 

metrópole do Brasil e a sexta maior da América e, praticamente dispensa apresentações. O Rio de 

Janeiro, conhecido como cidade maravilhosa por suas praias, clima e beleza natural, entre as montanhas 

e o mar, foi declarado pela Unesco como Patrimônio Mundial, na categoria paisagem cultural urbana.  

Este ano, o Rio receberá a competição mais importante do Calendário Nacional do Ciclismo de Pista, o 

Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022, na qual os atletas buscam pontos tanto para o ranking 

nacional, como para o ranking internacional. 

 

3. VOLTAGEM E PADRÃO DE TOMADA 
 

A tensão elétrica é de 127 volts. No entanto, alguns estabelecimentos, hotéis e residências podem contar 

com a voltagem de 220 volts. O padrão de tomadas adotado no Brasil é o de 03 pinos (modelo de plugues 

e tomadas bipolar com aterramento).  

 

4. CLIMA 

O clima em maio em Rio de Janeiro é relativamente seco. A temperatura máxima costuma ser 26º e a 

mínima 20º.  

 

5. AEROPORTOS 

 

- Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) - (GIG) 

- Aeroporto Santos Dumont - (SDU) 

 

6. O VELÓDROMO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO (VELÓDROMO OLÍMPICO) 
 

Localizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro., o velódromo foi construído 
especialmente para os Jogos Rio 2016. Único Velódromo coberto do país, recebeu o título de um dos 
velódromos mais rápidos do mundo após a quebra de 35 recordes durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos do Rio 2016. 
 
A pista de 250 metros é feita com pinho siberiano e foi idealizada pelo especialista alemão Ralph 
Schürmann, o mesmo responsável por desenhar a pista de Londres 2012. As placas e tesouras de madeira 
usadas para o apoio do piso foram importadas da Alemanha e não há nada parecido na América do Sul. O 
piso é cerca de 40% mais veloz do que outra de concreto, como a maoria do país, podendo levar o ciclista 
a uma velocidade de 70km/h. Para a construção do centro, foram necessários 55 quilômetros de madeira 
e 94 treliças, além de 1,2 tonelada de pregos. 
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ENDEREÇO: Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-039 

 

➢ Como chegar ao velódromo a partir do Aeroporto Santos Dumont: 

https://goo.gl/maps/piC8eyUeoMhLSSNo9  

 

➢ Como chegar ao velódromo a partir do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão):  

https://goo.gl/maps/tr7VTaJrEfvhvALF6  

 

➢ Como chegar ao velódromo a partir da Rodoviária Novo Rio:  

https://goo.gl/maps/LVBkhWUNTaiAve9XA  

 

7. COMITÊ ORGANIZADOR  
 

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022 é um evento organizado pela Confederação Brasileira 

de Ciclismo, com o apoio do COB/CPB, Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Fecierj – 

Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. Abaixo o contato do Comitê Organizador do Evento:  

 

 

 

https://goo.gl/maps/piC8eyUeoMhLSSNo9
https://goo.gl/maps/tr7VTaJrEfvhvALF6
https://goo.gl/maps/LVBkhWUNTaiAve9XA
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Função Responsável Email 

Presidente CBC  José Luiz Vasconcellos cbc@cbc.esp.br / presidencia@cbc.esp.br 

Coordenador Técnico CBC Marco Barbosa marcobarbosa@cbc.esp.br  

Coordenador Paraciclismo CBC Edilson Rocha  tubiba@cbc.esp.br  

Coordenadora Geral Evento Renata L. Albino renata@cbc.esp.br 

Coordenadora Arbitragem Elaine S Sirydakis elaine@cbc.esp.br  

Coordenador de Resultados: Hudson Oliveira hudson@cbc.esp.br 

Comunicação e Marketing: Wesley Kestrel imprensa@cbc.esp.br 

Coordenador FOP  Fernando Fermino fernandofermino@cbc.esp.br 

 

 

8. HOTEL OFICIAL 
 
VENIT + MIO BARRA HOTEAL 
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 2710 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, 22775-040 
Telefone: (21) 3993-9000 
 
 
 
 
 
Distância: 
VENIT AO VELÓDROMO: 
Aproximadamente 350 metros  
(5-6 minutos a pé). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:cbc@cbc.esp.br
mailto:presidencia@cbc.esp.br
mailto:marcobarbosa@cbc.esp.br
mailto:tubiba@cbc.esp.br
mailto:elaine@cbc.esp.br
mailto:hudson@cbc.esp.br
mailto:imprensa@cbc.esp.br
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REGULAMENTO PARTICULAR DO EVENTO 
 
 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022 é um evento organizado pela Confederação Brasileira 
de Ciclismo, com o apoio do COB/CPB, Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Fecierj – 
Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e será regido por este Regulamento e pelos 
Regulamentos da CBC e UCI.  
 
A ORGANIZAÇÃO e COLÉGIO DE COMISÁRIOS são responsáveis por fazer cumprir as disposições desse 
regulamento e justificar as alterações caso necessárias. A organização juntamente com o Colégio de 
Comissários poderá suspender o evento em caso de segurança pública, ameaça à segurança pública, 
vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes. A Organização juntamente 
com o Colégio de Comissários poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento incluir ou 
alterar este regulamento, total ou parcialmente e quaisquer alterações serão comunicadas no Congresso 
Técnico ou através de comunicados oficiais.  

 
2. PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Todos os participantes (atletas, staffs, organização local, organização CBC, comissários, etc) deverão 
seguir as orientações das autoridades de saúde local e da CBC com relação aos protocolos de segurança 
para o enfrentamento do COVID-19. 
 
2.1 APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE VACINAÇÃO: Todos os participantes deverão apresentar na 
confirmação da inscrição / retirada de kits:    
De acordo com o protocolo de enfretamento à Covid-19 da CBC, somente poderão participar 
atletas/acompanhantes de acordo com as instruções abaixo: 
- Maiores de 18 anos: devem apresentar o comprovante com as duas doses da vacina contra covid-19; 
- Adolescentes de 12 a 17 anos: devem apresentar o certificado com pelo menos uma dose da vacina 
contra covid-19. 
 

3. ACESSO AO EVENTO:  
 

ÁREA INTERNA: Atletas / Staffs / Mídias e Voluntários devidamente identificados com pulseiras. A 
entrega de pulseiras para os atletas, staffs e mídia será na confirmação de inscrições mediante cadastro e 
apresentação da carteira de vacinação conforme orientações acima. 
 
As solicitações de pulseiras para a mídia deverão ser feitas antecipadamente através do e-mail: 
imprensa@cbc.esp.br  
 

ARQUIBANCADA: Público em geral. Entrada gratuita.  
 
 
 
 
 

mailto:imprensa@cbc.esp.br
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4. PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

Para disputar o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022, o atleta deverá estar filiado no ano de 
2022. A inscrição deverá ser feita obrigatoriamente através do site da CBC (www.cbc.esp.br) até o dia 
08/05/2021.  Para realizar a inscrição o atleta deverá estar em posse de seu CPF ou nº de licença. 
 
ATENÇÃO:  
Atletas não filiados ou irregulares para 2022 devem obrigatoriamente procurar sua federação estadual 
no mínimo 7 dias antes do prazo final das inscrições (01/05/2022).  
Após esse prazo, a CBC não realizará confirmações de cadastros novos para inscrição no evento. 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado acima.  
 

5. CATEGORIAS PARTICIPANTES 
 

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022 é destinado as categorias Sub-23, Elite e Paraciclismo 
(Classe Tandem B, Ciclismo – C1-C5) Masculino e Feminino. Atletas do último ano da categoria Junior 
(Nascidos em 2004), Masculino e Feminino, estão autorizados a participar.  

 
6. SECRETARIA DO EVENTO E ENTREGA DE KITS  

 

A secretaria do evento funcionará no Velódromo Olímpico nos horários específicos (conforme abaixo): 

 

S23/ELITE /PARACICLISMO 

18/mai Quarta-feira 09:00 –12:00 Confirmação de Participantes  

18/mai Quarta-feira 14:00 – 19:00 Confirmação de Participantes  

 

EXCLUSIVO PARACICLISMO  

19/mai Quinta-feira 09:00 –12:00 Confirmação de Participantes  

19/mai Quinta-feira 14:00 – 20:00 Confirmação de Participantes  

 

• ATENÇÃO: Somente poderão participar dos treinamentos oficiais atletas devidamente 

credenciados (ou seja, que já confirmaram sua participação e retiraram seu dorsal e sua 

pulseira) 

• É obrigatória a retirada de kits na secretaria do evento, nos dias e horários estipulados para tal.  

 
7. CONGRESSO TÉCNICO 

 

O congresso técnico acontecerá no Velódromo Olímpico, conforme abaixo:  

 

CONGRESSO TÉCNICO 

18/05 Quarta-feira 20:00 

 

 

http://www.cbc.esp.br/
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Para participar do Congresso Técnico será necessário ter realizado a confirmação de participantes e estar 

devidamente credenciado (com a pulseira). Somente uma pessoa por equipe poderá participar do 

Congresso Técnico.  

 

8. RESUMO DAS PROVAS – CATEGORIA ELITE / S23 / PARACICLISMO 

 

PROVAS 
CATEGORIA 

ELITE/S23 
M 

ELITE/S23 
FEM TANDEM B C1-C5 

PERSEGUIÇÃO POR EQUIPES X X - - 

VELOCIDADE POR EQUIPES X X - - 

MADISON X X - - 

VELOCIDADE INDIVIDUAL X X X - 

KEIRIN X X - - 

500/KM X X X X 

200 METROS (PARA-OMNIUM) - - - X 

PERSEGUIÇÃO INDIVIDUAL - - X X 

OMNIUM X X - - 

SCRATCH X X - X 

ELIMINAÇÃO X X - - 

ATENÇÃO: É terminantemente proibido que um mesmo atleta esteja inscrito 
em todas as provas. Caso isso seja constatado, a inscrição do atleta no 

Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022 será invalidada.  

A confirmação da programação ocorrerá após o término das inscrições. 

*Atletas da categoria Junior em seu último ano (18 anos) poderão participar das provas da categoria S23/Elite 

 
Para o item 8, deverão ser seguidas as orientações abaixo (números máximos):  
 

• 02 ciclistas por equipe para a prova de Velocidade Individual e Keirin; 
*          01 ciclistas por equipe para as provas de Km/500m; 
• 01 Ciclistas por equipe para a prova de Eliminação e Scratch; 
• 01 Ciclista por equipe para a prova de Omnium;  
• 04 Ciclistas por equipe para a prova de Perseguição por Equipes + 1 reserva; 
• 03 Ciclistas para a prova de Velocidade por Equipes Masc e Fem + 1 reserva; 
• 02 Ciclistas para a prova de Madison.  
 

Para a realização das provas, deverão participar o NÚMERO MÍNIMO de: 
 

• 06 atletas, para as provas individuais masculinas; 

• 06 atletas, para a prova de Omnium masculino; 

• 06 atletas, para as provas individuais femininas; 

• 06 atletas, para a prova de Omnium feminino; 

• 06 duplas, para a prova de Madison; 

• 04 equipes, para as provas masculino e feminino de Perseguição por Equipes e 

Velocidade por Equipes.  
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A confirmação de participantes destina-se a confirmar os participantes nas provas ou excluí-los 
mediante justificativa. Não serão permitidas trocas de provas ou inclusão em outras provas.  
 
Após a confirmação dos ciclistas nas provas, não será permitido a desistência espontânea, somente 
com atestado médico, devidamente comprovado. 

 

A programação final será divulgada após o término das inscrições. 
 

9. PRIORIDADE DE PROVAS 

 

Serão priorizadas no CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICLISMO DE PISTA 2022 as 06 provas do programa 
Olímpico sendo: Perseguição por Equipes, Velocidade por Equipes, Keirin, Velocidade Individual, Madison 
e Omnium. 
 
Nas provas por equipes (Velocidade por Equipes e Perseguição por Equipes), caso haja apenas 4 equipes 
não haverá classificatória. O resultado da prova será obtido pelo tempo.  

 

10. EQUIPES MISTAS 

 

OBS: Serão aceitas inscrições de Equipes Mistas para as provas por equipes ou Duplas Mistas para a 
Prova de Madison, apenas para equipes que não tiverem o número de atletas necessários para a 
formação da equipe NO CAMPEONATO.  
 
ATENÇÃO: As equipes mistas deverão utilizar o mesmo uniforme (Este, deverá ser NEUTRO) e sua 
formação deverá ser informada até o prazo final das inscrições (08/05/2022) através do seguinte email: 
elaine@cbc.esp.br/cbc@cbc.esp.br  
 
O título do email deve conter: FORMAÇÃO EQUIPE MISTA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PISTA 
2022 e no corpo do email deverá constar o nome completo, número da licença e nome da prova em que 
os atletas em questão participarão como equipe mista.  
 
NÃO SERÃO ACEITAS FORMAÇÕES DE EQUIPES MISTAS APÓS O PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES.  
 

EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE EQUIPE MISTA:  
PERSEGUIÇÃO POR EQUIPES 
3 atletas equipe A + 1 atleta avulso  
2 atletas equipe A + 2 atletas avulsos 
2 atletas equipe A + 2 atletas equipe B (Caso equipe A e equipe B tenham somente 2 atletas 
participantes NO CAMPEONATO) 
1 atleta equipe A + 1 atleta equipe B + 1 atleta equipe C + 1 atleta equipe D (Desde que todas as 
equipes A,B,C e D estejam participando com apenas 1 atleta no CAMPEONATO) 
4 atletas avulsos  

 
O mesmo critério se aplica para as demais provas em equipes. 
 
 
 

 

mailto:elaine@cbc.esp.br/cbc@cbc.esp.br
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11. REGRAS GERAIS ESPECÍFICAS PARA AS PROVAS DE PISTA 

 

➢ Salvo disposição contrária, qualquer corredor que tenha caído ou tenha saído para consertar sua 

bicicleta, poderá ter ajuda para retornar a pista. Ele deve retornar a corrida no ponto em que 

deixou a pista e na posição que ocupava antes de cair ou sair da pista. 

➢ Com exceção a situação citada no parágrafo anterior, sempre que um corredor for entrar na 

pista, deve fazê-lo pelo lado da meta e ao sair, sempre sair do lado da contra meta. 

➢ Todo corredor classificado para a fase seguinte, seja ela repescagem, 2º round, ou similar, deve 

participar, se não o fizer estará desclassificado do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 

2022. 

➢ Os corredores devem usar 2 (dois) dorsais, exceto nas seguintes provas onde eles devem usar 

apenas 1 (um) dorsal: Perseguição por Equipes e na Velocidade por Equipes.  

➢ O uso de capacete é obrigatório para todos os corredores dentro da pista, em competição, em 

aquecimento e em toda área interna do velódromo quando em cima da bike. 

➢ PENALIZAÇÕES - A advertência ou relegação recebida em uma prova específica é válida para toda 

essa prova, independente da fase em que esteja do campeonato, ou seja, se o mesmo receber 

uma advertência, ou uma relegação na fase qualificatória, levará a mesma até a fase final dessa 

mesma prova. Caso o mesmo corredor receba 2 (duas) advertências ou 3 (três) relegações, será 

desclassificado da prova em questão. 

➢ Os corredores não podem usar ou levar junto à sua bicicleta nenhum equipamento eletrônico, 

como rádios, MP3, ciclocomputador, relógio, monitor cardíaco, ou semelhante, somente pode 

fazê-lo, se o mesmo estiver na bicicleta, ou numa posição em que o corredor não possa vê-lo, ou 

se estiver ao alcance de sua visão, que o mesmo esteja coberto de alguma forma que não fique 

visível as informações demonstradas pelo equipamento, nenhum equipamento extra, poderá ser 

usado sem a autorização e análise prévia do Comissário responsável. 

➢ Os corredores não podem levar nenhum elemento sobre eles ou sobre a bicicleta que possa cair 

dentro da pista, caso o façam e ele venha a cair na pista, seja em competição, ou aquecimento, o 

corredor estará desclassificado da prova. 

➢ O corredor não pode, em hipótese alguma, tirar suas mãos do guidão, nem mesmo para 

comemorar a prova, caso o faça, poderá ser sancionado. 

➢ Nenhuma bicicleta poderá ter suas rodas afixadas através de blocagem (feixo de pressão), todas 

as rodas, dianteiras e traseiras das bicicletas tem que estar presas através de porcas, seja em 

treinamento, aquecimento ou competição, se a bicicleta estiver com blocagem, o corredor será 

retirado da pista, seja em aquecimento e se antes da competição, será impedido de largar. 

➢ As bicicletas tradicionais de estrada, que não são de pinhão fixo, não poderão ser usadas dentro 

da pista ou da zona de segurança. 

➢ Se houver corredores que vistam o mesmo uniforme na mesma prova, devem usar algum 

elemento que os diferencie. 

➢ A aferição de pesagem, assim como de medidas, será obrigatória antes de cada prova em que o 

atleta for competir. 

➢ Tanto as bicicletas como qualquer outro equipamento técnico não pode ser deixado na zona de 

segurança da pista. Os corredores devem manter suas bicicletas e todo equipamento em área 

designada à sua equipe. 
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➢ Não é permitida a presença de nenhuma pessoa na zona de segurança, com exceção dos 

comissários e imprensa autorizada. Diretores esportivos e mecânicos devem permanecer no 

interior do local de competição (infield), salvo nas provas permitidas.  

 

12. DEVERES DOS PARTICIPANTES  

 

➢ Todos os corredores devem ter total conhecimento do Regulamento do Campeonato e do 

regulamento CBC e UCI, referentes às provas de pista. 

➢ Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os 

termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as 

decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que 

diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 

➢ Apresentar-se para competir com uniforme completo conforme definido por sua Equipe ou 

Associação Esportiva. No caso de atletas avulsos o uniforme não deve pertencer a nenhuma 

equipe registrada a CBC, ou UCI, uniformes de seleções nacionais e de toda e qualquer equipe 

oficialmente registrada e licenciada na CBC no ano de 2022. 

➢ É responsabilidade de cada atleta ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira 

em caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros 

socorros nos locais e horários das competições e treinamentos oficiais e transportarão os 

acidentados para o hospital da rede SUS mais próximo. 

➢ Comportar-se de forma competitiva e responsável durante toda a prova, respeitando as 

autoridades desportivas e os demais ciclistas. 

➢ Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde deles. 

➢ O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e 

seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o 

Presidente do Colégio de Comissários, segundo recomendação do médico responsável pelo 

evento, excluir o participante a qualquer momento. 

 

13. PREMIAÇÃO (PROTOCOLO) 

 

As seguintes orientações são aplicáveis às cerimônias oficiais de premiação: 
- O Campeão Brasileiro, o segundo e o terceiro colocados, devem estar prontos para a cerimônia oficial 
de premiação, que será conduzida sob a responsabilidade do Chefe de Cerimonial; no caso das provas por 
Equipes, a Equipe Completa + atleta reserva (caso este tenha sido utilizado em uma das fases da 
competição) 
- Os ciclistas devem se apresentar em vestimentas de corrida, vestindo seus uniformes de competição e 
tênis. Não deverão estar de boné, chapéu, boina ou afins, óculos, banners, etc, para a foto oficial. 
 

14. RECURSOS 

 

Recursos serão aceitos apenas por escrito, feitos pelo técnico/delegado da equipe e, em até 15 minutos 
após a divulgação do resultado oficial do evento, no local de prova. Os recursos serão julgados pelo 
Colégio de Comissários. A decisão do Colégio de Comissários é final e inapelável.  
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15. PUBLICIDADE E DIREITOS DE IMAGEM 

 

Os participantes do evento autorizam, no momento da inscrição no evento, o uso de sua imagem, nome e 

voz, para fins legítimos e promocionais, em conexão com qualquer meio de comunicação e propaganda, 

em qualquer tempo, não sendo devida qualquer compensação financeira. Os direitos referentes aos 

filmes e fotografias relativos à prova são reservados aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou 

interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos 

organizadores da prova por escrito. 

 

16. ANTIDOPING 

 

O antidoping ocorrerá de acordo com as leis brasileiras em concordância com o regulamento 

internacional. A localização do controle de antidoping será anunciada no Congresso Técnico. 

 

17. SEGURO / HOSPITAIS E SERVIÇOS MÉDICOS 

 

A organização contará com um seguro para os dias do evento, porém é recomendado que o atleta tenha 

seu próprio seguro.  Em caso de acidentes os atletas serão encaminhados para um hospital público. 

A lista de hospitais será divulgada em breve, nos comunicados oficiais. 

 

18. CASOS OMISSOS 

 

Casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Comissários em conjunto com a organização, baseando-
se nos Regulamentos da CBC e da UCI. A decisão do Colégio de Comissários é final e inapelável.  
 

19. COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 

 

COMISSÁRIOS 

Iverson Ladewig Internacional UCI 

Elaine Silveira Sirydakis Nacional Elite - UCI 

Thiago Antônio Soares Pinto Nacional Elite - UCI 

Luiz Fernando Vasconcellos Nacional Elite - UCI 

Adegmar Pereira Nacional – CBC 

Kathya Silveira Sirydakis Nacional - CBC 

Antônio Carlos Vink Nacional – CBC 

Regina de Fátima Azevedo Machado Nacional – CBC 

Regina Simone Gonçalves Nacional - CBC 

 

Os demais membros serão informados no Congresso Técnico 

BOM CAMPEONATO! 

Confederação Brasileira de Ciclismo 
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ANEXO 1 

GRUPO OFICIAL INFORMATIVO DE WHATSAPP 

Para facilitar nossa comunicação com atletas/dirigentes/acompanhantes e as informações serem 

repassadas de forma mais ágil, foi criado um grupo informativo do Whatsapp onde passaremos 

informações pertinentes ao Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022. Para entrar no grupo, 

basta clicar no link abaixo ou apontar sua câmera para o QR Code abaixo: 

https://chat.whatsapp.com/K81IaWz1jY3DcgfiOubfrA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/K81IaWz1jY3DcgfiOubfrA
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE PROVAS 

18/05 - QUARTA-FEIRA 
TREINAMENTO OFICIAL (TODAS) 09:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00 

 

19/05 – QUINTA-FEIRA – DIA 1 (TARDE/NOITE) 
VELOCIDADE POR EQUIPES ELITE F/M 
PERSEGUIÇÃO POR EQUIPES ELITE F/M 

VELOCIDADE INDIVIDUAL - CLASS ELITE F 
KM CONTRARRELÓGIO ELITE M 

 

20/05 - SEXTA – FEIRA – DIA 2 (TARDE/NOITE) 
OMNIUM  ELITE F 
VELOCIDADE INDIVIDUAL  ELITE F 

VELOCIDADE INDIVIDUAL  ELITE M 
MADISON  ELITE M 

KM/500M PARACICLISMO (TODAS) 
 

21/05 – SÁBADO – DIA 3 (TARDE/NOITE) 
MADISON ELITE F 

KEIRIN ELITE F 

VELOCIDADE INDIVIDUAL  ELITE M 
SCRATCH ELITE M 

ELIMINAÇÃO ELITE M 
PERSEGUIÇÃO INDIVIDUAL PARACICLISMO (TODAS) 

 

22/05 – DOMINGO – DIA 4 (TARDE/NOITE) 
SCRATCH ELITE F 
ELIMINAÇÃO  ELITE F 

500M ELITE F 
OMNIUM ELITE M 

KEIRIN ELITE M 

VELOCIDADE INDIVIDUAL PARACICLISMO (TANDEM) 
PARA-OMNIUM (200 METROS) PARACICLISMO (C) 

SCRATCH PARACICLISMO (C) 
OBS: O programa é provisório e está sujeito a alterações após o término das inscrições. 


