Informações BMX Freestyle Park
Introdução
Quaisquer trechos dos regulamentos da União Ciclística Internacional (UCI) encontrados neste documento
foram fornecidos apenas por conveniência da UCI. O texto completo da versão do Regulamento UCI atualmente
em vigor, se encontra em www.uci.ch .
Deve sempre aplicar, salvo em qualquer regulamento específico ou derrogação especial encontrado dentro
deste guia de competição.
Regras
9.1.018
Cada Federação Nacional participará de Campeonatos Mundiais num espírito de amizade e jogo justo e
contribuir ao máximo para o sucesso dos campeonatos.
9.1.019
Cada Federação Nacional que participar nos Campeonatos Mundiais deve, inscrever-se no UCI, dentro dos
prazos especificados aqui, todas as pessoas que estarão ou acompanharão sua delegação (comissão técnica,
funcionários, atendentes, convidados, etc.).
9.1.022
Em geral, cada Federação Nacional deve cooperar com o organizador e, na medida do possível, facilitar o seu
trabalho.
9.2.001
Com exceção das provas de tempo da equipe, são as Federações nacionais que selecionam os pilotos para
participar de campeonatos mundiais. (Texto modificado em 1.07.12).
9.2.004
A inscrição dos pilotos das federações devem ser feitas na UCI até o prazo seguinte:

Segunda-feira 2 até sexta-feira 27 de Outubro de 2017 - 12:00 CET
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9.2.005
Salvo no caso de um ato de Deus, uma Federação Nacional que tenha se inscrito liderado por um formulário de
inscrição para um Campeonato do Mundo e isso não ocorrer a participação será passível de uma multa de CHF 500
a CHF 2,000.
9.2.007
As federações devem anunciar os nomes dos atletas que devem iniciar o painel dos Comissários até o meio dia,
o mais tardar na véspera da primeira competição.
Atletas Confirmados para o BMX Freestyle Park
8 de Novembro de 2017 - 17:00 19:00 CET

9.2.008
A menos que seja impedido por um ato de deus, um piloto anunciado como tendo o início e que não
apresentar, será passível de uma multa de CHF 500 a CHF 5.000. Uma lesão ou doença deve ser reconhecida como
um ato de Deus somente se o piloto for declarado incapaz de tomar o início pelo médico oficial da UCI.

Seleção dos Participantes
Os pilotos que desejam competir nos campeonatos mundiais da UCI podem se registrar apenas sob o aval e
através de sua federação nacional (CBC), usando o sistema de registro on-line UCI (www.uci.ch). Todas as datas de
registro na competição devem ser respeitadas e nenhum atraso será aceito.
Todos os pilotos / gerentes de equipe devem atender a confirmação dos pilotos apresentando suas licenças.
Os prazos de confirmação dos pilotos são indicados no programa oficial publicado no site da UCI. Os pilotos que
não foram confirmados antes do prazo indicado, não completaram o procedimento de registro e não poderão
competir no evento.
Observação: todas as federações nacionais podem inscrever um número ilimitado de pilotos por disciplina e
categoria.
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Categorias
BMX Freestyle Park
6bis.2.001:
Para participação em eventos no calendário internacional, as categorias dos pilotos são determinadas pela idade
daqueles que competem. A idade de um piloto é definida pela diferença entre o ano do evento e o ano de
nascimento do piloto, como definido no artigo 1.1.034.
6bis.2.002:
A. Categorias UCI para competições BMX Freestyle:
A. Categorias para homens: Homem Elite, com 15 anos ou mais
B. Categorias para mulheres: Mulheres Elite, com 15 anos ou mais

Qualificação dos Jogos Olímpicos da Juventude
BMX Freestyle Park (apenas) realizado durante o Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano UCI 2017 será o
evento usado para qualificar as nações para os Jogos Olímpicos da Juventude 2018 em Buenos Aires.
Para cada gênero, os resultados dos pilotos na faixa etária de 15 a 18 anos que participam dos campeonatos
mundiais serão determinados. Todos os resultados serão usados para formar uma classificação júnior.
Este ranking júnior será usado para qualificar as nações para os Jogos Olímpicos da Juventude, de acordo com o
sistema de qualificação publicado no início de 2017.

Formato da Competição
6bis.6.003
A competição de BMX Freestyle Park pode ser composta por fases (Qualificação, Semifinal ou Final) descritas
abaixo, e dentro de cada fase, um número de baterias.
Uma bateria é um grupo de 2 a 5 pilotos.
A combinação de fases e baterias para uma categoria depende do número de inscrições e pode ser melhor
explicada na tabela abaixo:
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Número de Inscrições

Fase da Competição

Regra de Qualificação

Número de Baterias

5 - 8 inscrições

2 Fases: 1 Qualificação e
1 Final

Os 4 melhores se
qualificam para a final

1 Bateria de 4 na final

9 - 15 inscrições

2 Fases: 1 Qualificação e
1 Final

Os 8 melhores se
qualificam para a final

2 Baterias de 4 na final

16 - 30 inscrições

2 Fases: 1 Qualificação e
1 Final

Os 12 melhores se
qualificam para a final

3 Baterias de 4 na final

3 Fases: 1 Qualificação
1 Semi-final e
1 Final

Os 24 melhores se
qualificam para a semifinal

6 Baterias de 4 na semifinal

OS 12 melhores se
qualificam para a final

3 Baterias de 4 na final

Mais de 31 inscrições

Número de Baterias:
O número de baterias em cada rodada pode ser encontrado na tabela acima.
Para a fase de Qualificação, o número de baterias deve ter o maior número possível de pilotos..
Sempre que não for possível para todos se aquecer (4 pilotos), haverá 1 ou 2 baterias de 3 ou 1 bateria de 5, o
que for necessário para maximizar o número de pilotos por bateria. L
6bis.6.004
A volta é individual na competição de um Evento BMX Freestyle Park, durante a volta o piloto realiza uma rotina
composta por várias manobras, que será avaliado pelos juízes.
Em todas as fases da competição, dentro de cada bateria, cada piloto deverá fazer 2 corridas.
Na ordem inicial definida no artigo 6bis.6.005, cada piloto deverá fazer uma única volta. Uma vez que o piloto
final da ordem dentro de cada bateria tiver feito sua primeira volta, os pilotos farão sua segunda volta na mesma
ordem.
6bis.6.005
Dentro da fase de Qualificação, os pilotos são definidos aleatoriamente a cada bateria. No entanto, no caso de
um evento que faz parte de uma série, a fase de Qualificação deve ser feita na ordem inversa do ranking da série
atual; Isto é, os pilotos são definidos a suas baterias em ordem, começando com os pilotos não classificados ou
classificados com uma nota mais baixa, e terminando com os pilotos mais bem classificados na última bateria.
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No caso do primeiro evento de uma série, será utilizado o ranking final da temporada anterior.
6bis.6.006
Dentro da fase de semifinal (se realizada), a ordem de partida é na ordem inversa dos resultados da fase de
Qualificação.
6bis.6.007
Dentro da fase final, a ordem de início é na ordem inversa dos resultados da fase anterior.
6bis.6.009
Na semifinal (se realizada) e na Final, qualquer piloto que não esteja presente no parque ou na área dos pilotos,
conforme descrito no Guia Técnico, ou no início do período de aquecimento de 15 minutos que precede a fase, ele
não poderá participar.
Eles serão classificados como DNS ("Did Not Start/Não Começou") para a fase em questão.
6bis.6.010
Caso um ou mais pilotos não comecem em uma semifinal ou na final pelo motivo de falta de tempo descrito no
artigo 6bis.6.009, as fases deverão ser redefinidas conforme descrito no artigo 6bis.6.003.
No caso de um ou mais pilotos desistirem (estes ou serão desqualificados ou proibidos de iniciar) uma vez que o
tempo descrito no artigo 6bis.6.009 tenha passado, as baterias não serão alteradas.

Confirmação de Registro dos Pilotos
Registro Online
Quando?
O Sistema abre em: 2 de Outubro de 2017, 12:00 CET
O Sistema encerra em: 27 de Outubro de 2017, 12:00 CET
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Como?
Através do site da UCI (www.uci.ch) clicando da seguinte forma:
● Serviços web (Na página inicial na parte inferior, penúltimo link da última coluna)
● CAMPEONATOS MUNDIAIS
● "Registro de pilotos" (credenciamento de pilotos)
Acesso: login pessoal e senha de cada Federação Nacional
Observação:
O nome do hotel onde os pilotos irão ficar deve ser informado durante o registro on-line.
O nome e a informação de contato do gerente da equipe para cada federação nacional também deve ser
informado.

Confirmação dos Pilotos
A participação de todos os pilotos inscritos no Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano deve ser confirmada
no local do evento na área de registro dos pilotos. Para garantir sua participação, o próprio piloto ou o gerente da
equipe do país deverão ir até a área de registro do piloto.

Quando?
8 de Novembro de 2017 - 17:00 19:00 CET

Onde?

Área de Registro de pilotos no Parque Xinhua (Teahouse ao lado do centro de mídia)
Nota importante:
Para BMX Freestyle, a UCI irá fornecer adesivos da bandeira de cada país para os pilotos, que deverá ser
colocado (1 cada) no capacete e na bicicleta.
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Registro da Delegação

Pedido de Credenciamento
Por favor, note que cada Federação Nacional que irá participar do Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano da
UCI 2017 deve registrar todas as pessoas incluídas na delegação junto ao UCI, usando o sistema on-line.

Como?

Através do site da UCI (www.uci.ch) clicando da seguinte forma:
● Serviços web (Na página inicial na parte inferior, penúltimo link da última coluna)
● CAMPEONATOS MUNDIAIS
● "Credenciais”
Acesso: login pessoal e senha de cada Federação Nacional.
Toda a equipe de suporte receberá acreditações com acesso à arena e zonas restritas, conforme concedido pela
UCI.
Para evitar mal-entendidos, a UCI decidiu conceder um número máximo de credenciais a certos tipos de acordo
com a lista abaixo.
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FEDERAÇOES NACIONAIS

Tipo

Máximo de
Credenciais

Presidente

1

Secretário Geral

1

Funcionários

1

Funcionários Acompanhante

1

Assessor de Imprensa

1

Diretor Técnico Nacional

1

Team Manager BMX Park

1

Assistente de Equipe

6

Técnico

6

Mecanico

3

Médico

1

Paramédico Assistente

2

Team Manager XCE

1

Team Manager Trial

1

Total

27

Por favor, tome nota do seguinte:

●

Os pedidos no local (pedidos que são feitos após a acreditação on-line é fechado) serão limitados em
número e sujeitos a avaliação caso a caso. A aprovação de tais pedidos fora do prazo não poderá ser
garantida, mesmo que a cota mencionada acima ainda não tenha sido alcançada. Recomendamos
fortemente que os pedidos de credenciamento sejam feitos usando o sistema on-line.

●

Todos os pilotos receberão um distintivo de credencial e uma pulseira (pulseira fornecida como prova
de que a confirmação dos pilotos está concluída). Ou é aceitável para acessar o transporte e entrar no
local.
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Quando?

O Sistema abre em: 1 de Agosto de 2017, 12:00 CET
O Sistema encerra em: 1 de Outubro de 2017, 12:00 CET

CREDENCIAMENTO DA EQUIPE NO LOCAL
Quando?
A partir de 7 de novembro como indicado no Programa.

Onde?
North Gate, Xinhua Park, No.87 Shuanglin Road, Chenghua District, Chengdu, Sichuan, China

Reunião de Team Manager

BMX Freestyle Park

Quando?
8 de Novembro de 2017 - 19:00 20:00 CET

Onde?
Teahouse – Xinhua Park
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PROGRAMAÇÃO
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PREMIAÇÃO

REPRESENTANTES OFICIAIS DA UCI
BMX Freestyle Park
Delegado Técnico: Bart De Jong (NED)
PCP:Dave Cleworth (GBR)
Juíz 1: Romuald Noirot (FRA)
Juíz 2: Van Homan (USA)
Juíz 3: Igor Vukadinovic (HR)
Juíz 4: Axel Jurgens (ARG)
Juíz 5: Markus Wilke (GER)
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