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COPA BRASIL DE PARA-CICLISMO – ESTRADA E CONTRA 
RELÓGIO 2014 – “TROFÉU JOÃO SCHWINDT” 

 
Regulamento Geral 

 

A Copa Brasil de Paraciclismo – Estrada e Contra Relógio 2014 – “Troféu João 

Schwindt” será disputada nos moldes da Copa do Mundo de Para-ciclismo da UCI, 

em quatro etapas a serem realizadas conforme a programação a seguir: 

 

• 1ª Etapa – 03 a 06 de abril – Peruíbe/SP 

• 2ª Etapa – 14 a 17 de agosto – Penha/SC 

• 3ª Etapa – 16 a 19 de outubro – Curitiba/PR 

• 4ª Etapa – 27 a 30 de novembro – Rio das Ostras/RJ 

 

Todas as etapas serão disputadas no mesmo formato, sendo uma prova contra o 

relógio individual (CRI) e uma prova de resistência (Estrada), podendo ser disputada 

em linha ou circuito, de acordo com o local disponível onde será realizada a etapa, 

ficando a critério da organização do evento. 

 
A Copa Brasil de Paraciclismo – Estrada e Contra Relógio 2014 – “Troféu João 

Schwindt” é um evento de realização da Confederação Brasileira de Ciclismo 

(CBC) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e apoio do Ministério 

do Esporte e substituirá o Campeonato Brasileiro, passando, assim, a ser o evento 

oficial para obtenção de resultados para a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. 

 
Inscrições 

Para se inscrever nas etapas da Copa Brasil de Paraciclismo – Estrada e Contra 

Relógio 2014 – “Troféu João Schwindt” o atleta deverá estar obrigatoriamente 

filiado a Federação de seu estado e a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). 

 
Para esclarecimentos e orientação de como se filiar, os atletas e seus clubes 

deverão entrar em contato com a sua Federação Estadual por meio dos e-mails e 

telefones disponíveis no site da CBC (www.cbc.esp.br).  
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As inscrições somente serão realizadas em formulário próprio que estarão 

disponíveis no site da CBC (www.cbc.esp.br) e enviadas para os e-mails 

anaclaudia@cbc.esp.br e celso@cbc.esp.br no período determinado que será 

divulgado no pacote de informações disponibilizado para cada etapa. Não serão 

aceitas inscrições de outra maneira ou fora do prazo previsto pela organização. 

 

Classes Funcionais 

A Copa Brasil de Paraciclismo – Estrada e Contra Relógio 2014 – “Troféu João 

Schwindt” terá provas para Handbikes (H1 a H5), Triciclos (T1 e T2), Tandem (B1, 

B2 e B3) e Ciclismo (C1 a C5), tanto no masculino como no feminino, conforme as 

regras da UCI/CBC. Todos os atletas que não possuem classificação funcional 

(nacional ou internacional) deverão obrigatoriamente passar pela banca de 

classificação funcional antes de sua primeira participação no evento, sob pena de 

ficar impedido de participar da competição. Os atletas considerados inelegíveis não 

poderão participar do evento. 

 

A Confederação Brasileira de Ciclismo divulga no seu site oficial (www.cbc.esp.br) a 

máster list com todos os atletas brasileiros que possuem classificação funcional 

nacional ou internacional com o status da classe funcional de cada um dos atletas. 

Os atletas que fizerem parte desta lista e tiverem status de revisão poderão, a 

critério da CBC, serem chamados para uma revisão de sua classe funcional. Os 

atletas que, por motivo de questionamento, solicitarem refazer a classificação 

funcional, deverão fazê-lo através do Formulário de Protesto, devidamente anexado 

com o comprovante de deposito, disponível no site da CBC. Os atletas que fizerem 

parte da lista com a classe INELEGÍVEL e status confirmado não poderão se 

inscrever e nem mesmo se filiar a CBC na categoria de para-ciclismo.  

 

Com relação à classificação visual, todos os atletas da categoria Tandem deverão 

enviar juntamente com o formulário de inscrição em sua primeira participação na 

Copa Brasil de Paraciclismo – Estrada e Contra Relógio 2014 – “Troféu João 

Schwindt”, os laudos oftalmológicos e exames médicos. Os atletas dessa categoria, 

que já possuem status nacional de classificação, poderão caso solicitado, também 

ter que enviar laudos atualizados. 
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Nas quatro etapas da Copa Brasil de Paraciclismo – Estrada e Contra Relógio 

2014 – “Troféu João Schwindt” tanto nas provas de (CRI) como nas provas de 

estrada os atletas deverão correr em classes agrupadas e o agrupamento das 

classes funcionais será da seguinte forma: 

• Classe C4 e C5 

• Classe C1, C2 e C3 

• H1Feminino / Masculino e Classe T1 e T2 

• Classe H2, H3, H4 e H5 Feminino e Masculino 

• Classe B (tandem) masculino e feminino 

 

Para efeito de pontuação geral para classificação final das quatro etapas, resultados 

oficiais para a Bolsa Atleta valerá os resultados gerais de cada classe funcional, 

somando as provas de CRI e Estrada, desde que cada classe funcional tenha o 

mínimo de cinco participantes. 

 

Premiação 

Em cada uma das quatro etapas haverá premiação (medalhas) para os três 

primeiros colocados de cada classe funcional para as provas de CRI e Estrada. 

 

Ao final da quarta etapa haverá uma premiação (troféus) para os campeões gerais 

(1º, 2º e 3º colocados), somando as provas de CRI e Estrada,da Copa Brasil de 

Para-Ciclismo – Estrada e Contra Relógio 2014 – “Troféu João Schwindt”,de 

cada classe funcional sendo campeão o atleta que somar maior número de pontos 

ao longo das quatro etapas, conforme a seguinte tabela de pontuação. O campeão 

geral da Copa Brasil de Para-ciclismo – CBC 2014 de cada classe funcional 

receberá também a camisa de campeão. 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

COLOCAÇÃO PONTOS COLOCAÇÃO PONTOS 

1º Colocado 20 6º Colocado 6 

2º Colocado 16 7º Colocado 4 

3º Colocado 12 8º Colocado 3 

4º Colocado 10 9º Colocado 2 

5º Colocado 8 10º Colocado 1 
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Em caso de empate será vencedor o atleta com o maior número de primeiros 

lugares, persistindo o empate, de segundos lugares e assim sucessivamente. 

Persistindo, vale o melhor resultado na última etapa. 

 
Ao final da ultima etapa a Confederação Brasileira de Ciclismo divulgará a 

classificação geral da competição, levando-se em conta a soma dos resultados 

oficiais de cada uma das etapas. Esse será o resultado oficial para que os atletas 

classificados entre os três primeiros colocados possam pleitear a Bolsa Atleta do 

Ministério do Esporte.  

 

Distâncias 

As distâncias das provas estão baseadas na tabela a seguir, ficando a critério dos 

organizadores a decisão dos percursos e distâncias das provas. Não 

necessariamente as etapas terão as mesmas distâncias. A informação completa de 

cada etapa será divulgada oportunamente. 

As distâncias para as provas de estrada e contra relógio da Copa Brasil de Para-

ciclismo Estrada e Contra Relógio – CBC 2014 deverão ser: 

 

Distâncias - Provas de Estrada Distâncias - Provas de CRI 

CLASSE MÁXIMO  CLASSE MÁXIMO  

B Tandem masc 120 km B Tandem masc 35 km 

B Tandem fem 100 km B Tandem fem 30 km 

C1 masculino 75 km C1 masculino 25 km 

C2 masculino 75 km C2 masculino 25 km 

C3 masculino 100 km C3 masculino 30 km 

C4 masculino 100 km C4 masculino 30 km 

C5 masculino 100 km C5 masculino 30 km 

C1 feminino 60 km C1 feminino 20 km 

C2 feminino 60 km C2 feminino 20 km 

C3 feminino 75 km C3 feminino 25 km 

C4 feminino 75 km C4 feminino 25 km 

C5 feminino 75 km C5 feminino 25 km 

T1 masculino 30 km T1 masculino 15 km 

T2 masculino 40 km T2 masculino 20 km 

T1 feminino 30 km T1 feminino 15 km 

T2 feminino 30 km T2 feminino 15 km 

H1 masculino 60 km H1 masculino 20 km 

H2 masculino 80 km H2 masculino 30 km 

H3 masculino 80 km H3 masculino 30 km 
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H4 masculino 80 km H4 masculino 30 km 

H 5 masculino 80 km H 5 masculino 30 km 

H1 feminino 50 km H1 feminino 20 km 

H2 feminino 60 km H2 feminino 20 km 

H3 feminino 60 km H3 feminino 20 km 

H4 feminino 80 km H4 feminino 30 km 

H 5 feminino 80 km H 5 feminino 30 km 

 

Informações gerais 

A Copa Brasil de Para-Ciclismo – Estrada e Contra Relógio 2014 – “Troféu João 

Schwindt”, será regida pelas regras oficiais vigentes da UCI/CBC para o Para-

ciclismo. 

 
Casos omissos serão resolvidos pela organização do evento. 

 
A Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC poderá realizar controle de dopping 

durante a competição, de acordo com as normas internacionais regidas pela WADA. 

 
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com o Departamento de 

Para-ciclismo da CBC via e-mail: paraciclismo@cbc.esp.br e 

anaclaudia@cbc.esp.br. 

 
 

  Departamento de Para-ciclismo 

Confederação Brasileira de Ciclismo 

 


