
 

 

COPA BRASIL DE PARACICLISMO – 2021 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 
 
Todas as informações sobre a classificação/reclassificação funcional estão disponíveis neste documento. 
 
 Os paraciclistas que participarão pela primeira vez e não tenham se submetido à classificação funcional oficial, 
devem estar devidamente filiados para o ano corrente e realizar sua inscrição para a competição, através do site 
da CBC. Os paraciclistas que necessitam solicitar a reclassificação funcional, também deverão estar devidamente 
filiados para o ano corrente e realizar sua inscrição para competição através do site da CBC.  
 
Após realizada a inscrição, deverão seguir o passo a passo abaixo:  
 
 
PASSO 1 - CLASSIFICAÇÃO => BAIXAR O FORMULÁRIO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO disponível através do  
        LINK1:  https://1drv.ms/w/s!Akj4cROH596Qg60m8jle-G9JtWT0ag?e=0Stkvc  
 
PASSO 1 - RECLASSIFICAÇÃO => BAIXAR O FORMULÁRIO DE PROTESTO disponível através do  
        LINK2: https://1drv.ms/b/s!Akj4cROH596Qg60rTQZ-R0vGzoeFAw?e=TrcQej  
 
PASSO 2 - PREENCHER O FORMULÁRIO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS. 
 
PASSO 3 - SEPARAR SEUS EXAMES (laudos, exames, atestados) TODOS ATUALIZADOS. 
 
PASSO 4 – PREENCHER AS INFORMAÇÕES, DIGITALIZAR E ANEXAR O FORMULÁRIO E TODOS OS SEUS EXAMES 
NESTE LINK https://forms.gle/j9ab3RRzdLcULKRg7 NO MÍNIMO 15 DIAS ANTES DA COMPETIÇÃO. 
 
PASSO 5 – RECEBIDO TODA A DOCUMENTAÇÃO (FORMULÁRIO E EXAMES) encaminharemos para a banca de 
CLASSIFICADORES DO EVENTO. 
 
PASSO 6 – Os CLASSIFICADORES farão uma (PRÉ) análise de toda a documentação enviada e lhe retornaremos 
em tempo hábil.  
 
PASSO 7 – Estando apto, você deverá reservar um horário na AGENDA da Classificação Funcional através do Link: 
https://chat.whatsapp.com/HeNxxAcCLGx96k8GvLlsfA  
 
PASSO 8 – Se apresentar no dia e horário marcado para a sua classificação. 
 
PASSO 9 – Caso você atleta seja elegível, passará pela classificação durante todo o evento.  
 
PASSO 10 – Publicaremos a MASTER LIST com todas as classificações/reclassificações realizadas no evento no 
site da CBC posteriormente ao evento. 
 
Qualquer dúvida, por favor entre em contato através do e-mail: paraciclismo@cbc.esp.br .  
Nosso tempo de resposta é de até 48 horas úteis.  
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