
 

 

COPA BRASIL DE PARACICLISMO – 2021 
ETAPA LEME 

INFORMATIVO 
 

 
A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), determina através deste regulamento, as diretrizes específicas 
para a etapa da Copa Brasil de Paraciclismo em Leme, SP. Casos omissos serão guiados pelo Regulamento 
Geral da Copa Brasil de Paraciclismo, Regulamento Geral CBC e Regulamento UCI.  
 
Esse é um dos principais eventos do calendário nacional de Paraciclismo e conta com pontos válidos para o 
Ranking Nacional da modalidade.  
 

1. PROTOCOLO DE COVID  19 
 
Todos os participantes deverão seguir as orientações das autoridades de saúde local e da CBC com relação aos 
protocolos de segurança para o enfrentamento do COVID-19. 
 
1.1 APRESENTAÇÃO DE TESTE OBRIGATÓRIO: Todos os participantes deverão apresentar na retirada de kits um 
teste negativo para COVID – 19.  Os testes deverão ser:  

➢ RT-PCR realizado no máximo 72 horas antes da entrega de kits OU  
➢ Antígeno (Swab nasal) realizado no máximo 24 horas antes da entrega de kits. 

 
1.2 USO DE MÁSCARA: É obrigatório a todos os participantes (atletas, dirigentes, equipe de trabalho, etc) o uso 
de máscara cobrindo o nariz e a boca durante todo o tempo presente em áreas comuns e/ou fechadas. Os 
atletas deverão retirar sua máscara apenas momentos antes da sua largada.  
 
1.3 CERTIFICADO DE VACINA: Para os atletas e acompanhantes com o benefício da hospedagem, é obrigatório 
o envio do certificado de vacina (ao menos da 1ª dose e com exceção dos menores de 18 anos) até o dia 25/10 
(12:00 – meio dia) para o email: paraciclismo@cbc.esp.br  
Os que já enviaram para a Etapa de João Pessoa, não necessitam enviar novamente! 
 

2. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 
A Classificação Funcional ocorrerá no Hotel Habitat na sexta-feira (05/11). Os atletas que solicitarem a 
classificação deverão seguir as orientações contidas do documento relacionado à classificação e disponível em 
Regulamentos, no site da CBC.  
 

3. HOSPEDAGEM  
 
Serão disponibilizadas 120 vagas de hospedagem em 02 hotéis conforme informação abaixo. Os atletas que 
participaram da 1ª Etapa da Copa Brasil de Paraciclismo tem prioridade no benefício da hospedagem. Os demais 
serão beneficiados de acordo com a ordem de inscrição.  
 

➢ HOTEL HABITAT – Prioridade para classe H e T dependendo do número de inscritos  
➢ HOTEL HABITAT PRIME – Prioridade para classe C e B dependendo do número de inscritos 

 
A relação final de hospedagem (room list) será divulgada após o término das inscrições. 
 
HOSPEDAGEM: 
Check in: 05/11 (sexta-feira – após as 14:00 hrs) 
Check out: 07/11 (domingo – até as 13:30 hrs*)  
 
Cada participante será responsável pelos demais dias ou despesas que as fizerem no hotel. 
 

4. RETIRADA DE KITS 
 

mailto:paraciclismo@cbc.esp.br


 

 

Seguindo os protocolos para enfrentamento do COVID-19, a entrega de kits deverá seguir a 
programação abaixo: 

05/11 - Sexta - feira 

HORÁRIO CATEGORIA 

14:00 15:00 Todas Feminino 

15:00 16:00 H1-H5 Masculino 

16:00 17:00 C1 - C5 / Triciclo/Tandem Masculino 

 
5. CONGRESSO TÉCNICO 
 
Seguindo os protocolos para enfrentamento do COVID-19O Congresso Técnico será realizado de forma 
Online, através da plataforma Zoom, dia 05/10 (Sexta-feira) às 18:30 hrs. O link de acesso será enviado na 
tarde do Congresso Técnico, via whatsapp e/ou email para todos.   
 
6. PROVA DE CRI 
 
6.1 ORDEM DE LARGADA 
A ordem de largada final da prova de CRI (Start List) será divulgada após a confirmação dos participantes.  
A Km provisória das categorias encontra-se no ANEXO II deste Regulamento. 
Qualquer alteração será informada no Congresso Técnico. 
 
6.2 AFERIÇÃO 
A aferição das medidas da bicicleta é obrigatória antes da largada das provas, podendo ser solicitada nova 
aferição e verificação, também, após o término da prova.  
Os atletas/dirigentes deverão comparecer com no mínimo 20 minutos de antecedência ao horário da sua 
largada para a aferição da bicicleta.  
 
Para evitar quaisquer problemas antes da hora determinada para a largada, é aconselhável que os atletas 
e/ou seus Diretores Desportivos façam a pré-checagem (checagem não oficial) das medidas de seu 
equipamento, com pelo menos uma hora de antecedência. 
 
7. PROVA DE RESISTÊNCIA 

 
7.1 ORDEM DE LARGADA 

A ordem de largada e o tempo de prova provisórios da prova de Resistência se encontram-se no ANEXO III 
deste regulamento. 
 
7.2 ASSINATURA DE SÚMULA 
A área para assinatura de súmulas será próxima à área de largada. A assinatura da súmula deverá ser 
realizada no máximo 15 (quinze) minutos antes do horário de largada de cada uma das classes, de acordo 
com sua respectiva bateria de prova. 
Qualquer alteração será informada no Congresso Técnico. 

 
8. PREMIAÇÃO 

 
Os 3 primeiros colocados de cada prova e categoria receberão medalha referente as respectivas colocações e 
deverão estar prontos para a cerimônia de premiação que será conduzida sob a responsabilidade do Chefe de 
Cerimonial. Os atletas devem se apresentarem vestidos de seus uniformes de competição, sem nenhuma 
cobertura sobre a cabeça, sem óculos; até a premiação ser concluída e deixarem a área do Cerimonial de 
Premiação. Ainda, não será permitido apresentar-se para a premiação, calçados de chinelos, ou semelhantes e 
portar banner publicitário.  
 

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES  



 

 

 
8.1 Circuito 
O circuito da prova será fechado 1 hora antes da largada da Bateria 1 de cada uma das etapas, sendo que, após 
esse fechamento será proibido o trânsito e/ou aquecimento de qualquer um dos atletas inscritos. Caso isso 
aconteça esta regra não seja cumprida, o(s) atleta(s) poderá(ão) ser(em) punido(s). 
  
8.2 Aquecimento 
Após dada a largada da Bateria 1, fica expressamente proibido o aquecimento de qualquer atleta no circuito da 
prova, se isso acontecer, o mesmo poderá ser punido ou desqualificado (DSQ). 
 
 
8.3 Vácuo 
O vácuo, na prova de estrada, só será permitido entre os corredores da mesma classe ou da mesma Bateria de 
Largada, ou seja, as classes que largaram no mesmo minuto e que estejam na mesma volta caso se trate de um 
circuito.  
 
Qualquer corredor que seja flagrado por um comissário disputando no vácuo de um corredor que não seja da 
mesma classe e/ou bateria, será desqualificado (DSQ). 
 

10. TRANSPONDERS (CHIPS) 
 
Serão fornecidos transponders (chips) que deverão ser instalados corretamente, conforme orientação dada 
pelos Comissários e/ou Congresso Técnico. É obrigatória   a devolução dos transponders (chips) ao final do 
evento. 
 

11. RESULTADOS E RECURSOS 
 

11.1 Resultados 
Todos os resultados, de todas as classes, serão divulgados no local de prova, assim que for oficialmente 
encerrada a disputa em questão e conferida às penalidades. A publicação dos resultados será feita através de 
fixação no painel de comunicação ou em um local visível e acessível a todos os participantes.  
 
Após o evento, os resultados serão publicados no sítio eletrônico da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) 
www.cbc.esp.br. 
 
10.2 Recursos  
Somente serão aceitas reclamações, pedido de revisão de resultados ou similar, mediante recurso por escrito e 
entregue ao Presidente do Colégio de Comissários (PCP) ou encaminhado à secretaria da Copa Brasil de 
Paraciclismo de Estrada 2021, com o prazo máximo de até 30 (trinta) minutos após a divulgação do resultado 
oficial, ou do ocorrido ao qual irá requerer uma revisão. 
 
Todo e qualquer recurso encaminhado ao Colégio de Comissários, será julgado por seus membros, sendo 
considerado um número ímpar de integrantes para tal avaliação e votação. Caso haja empate diante da decisão, 
o desempate será feito pelo Presidente do Colégio de Comissários (PCP) e, caso o Colégio de Comissários julgue 
necessário, o recurso poderá ainda, ser encaminhado para o Tribunal de Justiça Desportivo (TJD) da CBC. 
 
As decisões do Colégio de Comissários são inapeláveis e delas não caberão nenhum tipo de recurso. 
 

12.  ANTIDOPING 
 
Poderá haver exame antidoping em qualquer uma das etapas. Os procedimentos para a realização dos exames 
antidoping seguirão as leis da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e da Agência Mundial 
Antidoping (WADA), juntamente com o regulamento antidoping da União Ciclística Internacional ADRV – Anti-
Doping Rule Violations.  
 

13.  OBRIGAÇÕES 
 

http://www.cbc.esp.br/


 

 

Todas as pessoas envolvidas na Copa Brasil de Paraciclismo de Estrada 2021, bem como a comissão de 
organização do evento, são obrigados a conhecer e acatar o presente regulamento, não podendo alegar 
ignorância aos preceitos aqui expostos. 
 
Todos os atletas devem ter total conhecimento do Regulamento da Copa Brasil de Paraciclismo de Estrada 2021 
e, devem acatar as normas apresentadas neste Regulamento. O atleta inscrito em qualquer uma das etapas 
Copa Brasil de Paraciclismo de Estrada 2021, 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. 
 
O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física, seu desempenho 
e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.  
 

14. PENALIDADES 
 
Todas as penalidades aqui definidas, serão aplicadas utilizando como base o Regulamento UCI e o Regulamento 
CBC.   
 

15. MAPA  
 
Distância: 4,5 km 
 

 
 
 

16. CASOS OMISSOS 
Casos omissos aos regulamentos citados serão decididos pelo Colégio de Comissários. As decisões do Colégio de 
Comissários são inapeláveis e delas não cabem recurso. 
 

17. COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 
 

IVERSON LADEWIG INT (UCI) 

ELAINE SILVEIRA SIRYDAKIS INT (UCI) 

LUIZ FERNANDO VASCONCELLOS NAC ELITE (UCI/CBC) 

ADEGMAR PEREIRA NAC (CBC/FPC) 



 

 

ERICK MOLINA EST (CBC/FPC) 

ESTADUAL EST (CBC/FPC) 

ESTADUAL EST (CBC/FPC) 

ESTADUAL EST (CBC/FPC) 

ESTADUAL EST (CBC/FPC) 

ESTADUAL EST (CBC/FPC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COPA BRASIL DE PARACICLISMO 
ETAPA LEME 

ANEXO I – CRI (PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA) - DISTÂNCIA E NÚMERO DE VOLTAS  
 

HORÁRIO DE INÍCIO: 08:00am 
PREMIAÇÃO PREVISTA: 10:30 am (T e H) e 12:30 pm (C e Tandem)  

 

CATEGORIA  SG VOLTAS KM  TOTAL 

T1 FEMININO  WT1 3 4,5 13,5 

T1 MASCULINO  MT1 4 4,5 18 

T2 FEMININO  WT2 4 4,5 18 

T2 MASCULINO  MT2 4 4,5 18 

H1 FEMININO WH1 4 4,5 18 

H1 MASCULINO MH1 4 4,5 18 

H2 FEMININO WH2 4 4,5 18 

H2 MASCULINO MH2 4 4,5 18 

H3 FEMININO WH3 4 4,5 18 

H3 MASCULINO MH3 5 4,5 22,5 

H4 FEMININO WH4 4 4,5 18 

H4 MASCULINO MH4 5 4,5 22,5 

H5 FEMININO WH5 4 4,5 18 

H5 MASCULINO MH5 5 4,5 22,5 

C1 FEMINIMO WC1 4 4,5 18 

C1 MASCULINO MC1 4 4,5 18 

C2 FEMININO WC2 4 4,5 18 

C2 MASCULINO MC2 4 4,5 18 

C3 FEMININO WC3 4 4,5 18 

C3 MASCULINO MC3 5 4,5 22,5 

C4 FEMININO WC4 5 4,5 22,5 

C4 MASCULINO MC4 6 4,5 27 

C5 FEMININO WC5 5 4,5 22,5 

C5 MASCULINO MC5 6 4,5 27 

TANDEM FEMININO WB 6 4,5 27 

TANDEM MASCULINO MB 6 4,5 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COPA BRASIL DE PARACICLISMO 
ETAPA LEME 

ANEXO III – RESISTÊNCIA (PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA) 
 
 
CATEGORIAS: MH/WH/MT 
ASSINATURA DE SÚMULA: 07:00 as 07:45 
HORÁRIO DE INÍCIO: 08:00am 
PREVISÃO PREMIAÇÃO: 10:15 – 10:30 am 
 
 

LARGADA CATEGORIA CAT Tempo de prova 

08:00 H5 MASCULINO  MH5 02h00 

08:00 H4 MASCULINO  MH4 02h00 

08:00 H3 MASCULINO MH3 02h00 

08:01 H2 MASCULINO MH2 01h40 

08:01 H1 MASCULINO MH1 01h40 

08:02 H5 FEMININO WH5 01h50 

08:02 H4 FEMININO WH4 01h50 

08:02 H3 FEMININO WH3 01h50 

08:03 H2 FEMININO WH2 01h30 

08:03 H1 FEMININO WH1 01h30 

08:04 T2 MASCULINO MT2 01h30 

08:04 T1 MASCULINO MT2 01h30 

 
 
 
CATEGORIAS: MC/WC/MB/WB 
ASSINATURA DE SÚMULA: 09:15 as 10:00 
HORÁRIO DE INÍCIO: 10:15 am 
PREVISÃO PREMIAÇÃO: 12:15 pm 
 
 

LARGADA CATEGORIA CAT Tempo de prova 

10:15 C5 MASCULINO  MC5 02h00 

10:15 C4 MASCULINO  MC4 02h00 

10:16 C3 MASCULINO MC3 01h45 

10:16 C2 MASCULINO MC2 01h45 

10:16 C1 MASCULINO MC1 01h45 

10:17 TANDEM MASCULINO MB 02h50 

10:17 TANDEM FEMININO WB 01h50 

10:18 C5 FEMININO WC5 01h45 

10:18 C4 FEMININO WC4 01h45 

10:19 C3 FEMININO WC3 01h30 

10:19 C2 FEMININO WC2 01h30 

10:19 C1 FEMININO WC1 01h30 

 


