GUIA DE COMPETIÇÃO – CATEGORIA ELITE

1. INTRODUÇÃO
A Confederação Brasileira de Ciclismo e a Federação Paulista de Ciclismo têm o prazer de convidar a todos a
participarem do “CAMPEONATO BRASILEIRO DE PISTA 2018”, que acontecerá na cidade do Indaiatuba, estado de SP,
nos dias 05 a 08 de dezembro de 2018, no Velódromo Municipal de Indaiatuba, localizado na R. Miguel Domingues Jardim Regina, Indaiatuba – SP.
Este é o principal evento do calendário nacional de pista e conta com pontos válidos para Ranking Nacional, Classe CN,
Ranking UCI e será regido sob as regras e normas da CBC, e/ou, UCI.
2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Somente poderão participar do evento ciclistas filiados a CBC. Para se filiar, o ciclista (avulso) deve entrar em contato
com a Federação de Ciclismo do seu Estado, os que fazem parte de algum clube, deve solicita-lo a sua regularização de
sua filiação juntamente à CBC.
A organização, patrocinadores e/ou CBC, não se responsabilizam por nenhum extravio de bens de ciclistas e/ou público
presente, não cabendo qualquer tipo de indenização.
Recomendamos ao ciclista ou equipe, ter plano de saúde ou seguro de acidentes pessoais em eventos esportivos. Em
caso de acidentes a organização efetuará os primeiros socorros e irá encaminhar o ciclista acidentado para um hospital
da rede pública.
3. INSCRIÇÕES
As inscrições são apenas para ciclistas avulsos ou de clubes, que estejam filiados no ano de 2018, as mesmas serão
realizadas através do sistema on-line da CBC, pelo site www.cbc.esp.br, até o dia 26/11/2018, às 00:00 horas. O
ciclista ou Clube deverá ter em mãos o número da Licença CBC ou CPF do(s) ciclista(s) para ter acesso as inscrições.
Siga corretamente as etapas de verificações de dados cadastrais e solicite atualização de dados se encontrar qualquer
irregularidade. Ao final imprima o comprovante e leve-o para confirmação de participação, caso seja necessário, será
solicitado o comprovante.
Não serão aceitas inscrições após o prazo acima descrito.
4. CATEGORIAS PARTICIPANTES
4.1. Homens e Mulheres
Categoria

Idade

Nascidos em

S23

19 a 22 anos

1999 a 1996

Elite

23 a 29 anos*

1995 e anos anteriores

* ou critério técnico
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5. RANKING
De acordo com o Artigo 1.5.029, do regulamento CBC, esta é uma prova de pista Classe CN, onde a pontuação
atribuída aos competidores é a que segue:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

100 Pontos
85 Pontos
70 Pontos
60 Pontos
50 Pontos
45 Pontos
40 Pontos
35 Pontos
30 Pontos
25 Pontos
20 Pontos
18 Pontos
15 Pontos
12 Pontos
10 Pontos
6. PARTICIPAÇÃO
A participação máxima deve ser a de 2 (dois) ciclistas por equipe para participarem por provas em grupos ou
individuais, com exceção das seguintes provas: Omnium, onde a participação é restringida a 1 ciclista por equipe;
Perseguição por Equipes, que em uma equipe devem ter 4 (quatro) ciclistas, seja masculino ou feminino, podendo ter
um reserva e a prova de Velocidade por Equipes, que em uma equipe devem ter 3 (três) ciclistas, podendo também
ter um reserva.
Para a realização das provas, deverão participar o NÚMERO MÍNIMO de:
- 6 (seis) atletas, para as provas individuais masculinas;
- 6 (Seis) atletas, para a prova de Omnium masculino;
- 5 (Cinco) atletas, para as provas individuais femininas;
- 5 (Cinco) atletas, para a prova de Omnium feminino;
- 5 (Cinco) duplas, para a prova de Madison;
- 4 (quatro) equipes, para as provas masculino e feminino de Perseguição por Equipes e Velocidade por Equipes.
A alteração de ciclistas, só será permitida na CONFIRMAÇÃO DOS PARTICIPANTES E NÃO SERÃO ACEITAS INCLUSÕES
DE CICLISTA APÓS O ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES, INCLUINDO NO CONGRESSO TÉCNICO.
Após a confirmação dos ciclistas nas provas, não será permitido a desistência espontânea, somente em casos de
assistências médicas, devidamente comprovadas.
7. Descrição das Provas
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Serão priorizadas no Campeonato Brasileiro de Pista 2018 as 06 provas do programa Olímpico sendo: Perseguição
por Equipes, Velocidade por Equipes, Keirin, Velocidade, Madison e Omnium.
As provas KM – 500m, Scratch, Pontos estão previstas na programação para algumas categorias, no entanto
poderão sofrer alterações ou exclusão em caso de força maior.
Nas provas por equipes, caso haja apenas 4 equipes não haverão classificatórias. O resultado final da prova será
pelo tempo obtido. Na perseguição por equipes, as equipes devem cumprir sua km total e terminar seu tempo,
mesmo que uma das equipes seja alcançada.
OBS: Serão aceitas inscrições de Duplas Mistas para a Prova de Madison, apenas para equipes com 01 só corredor
inscrito no Campeonato Brasileiro ou avulsos.
8. PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO
Divulgada no site www.cbc.esp.br
9. REGRAS GERAIS ESPECÍFICAS PARA 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 Pista Elite/S23 2018.
Os corredores devem usar 2 (dois) dorsais, exceto nas seguintes provas, onde eles devem usar apenas 1 (um) dorsal:
no Km Contrarrelógio, no 500m Contrarrelógio, na Perseguição Individual, na Perseguição por Equipes e na Velocidade
por Equipes. Os corredores tem que usar 2 (dois) dorsais em todas as provas da Omnium.
O uso de capacete é obrigatório para todos os corredores dentro da pista, em competição, em aquecimento e em toda
área interna do velódromo.
PENALIZAÇÕES - A advertência recebida em uma prova específica é válida somente para a mesma, 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, devido a isto, todos os corredores devem tomar
muito cuidado, pois se o mesmo receber 2 (duas) advertências ou 3 (três) relegações, será desclassificado da prova
em questão, apenas da prova, podendo assim continuar a competir em todas as demais provas as quais ainda faça
parte.
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 o mesmo venha a cair na pista, seja em competição, ou aquecimento, o corredor estará desclassificado da
prova.
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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.
Os corredores devem usar seus respectivos uniformes de equipes de cadastro na temporada, durante todas as
competições e cerimônias de premiação, se não o fizer poderá ser desqualificado, ou impedido de competir.
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, serão obrigatórias 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.
Ressaltamos que somente um Diretor Desportivo e um mecânico podem ficar na pista, na zona de segurança,
enquanto seu corredor estiver competindo, isto somente a partir da curva 1, em toda contra meta, até o final da curva
4 e sempre dentro da zona de segurança, em provas específicas este limite poderá se estender também entre a curva 4
e a curva 1, mas com aviso e autorização prévia a prova, pelo Comissário responsável.
10. RESULTADOS
Todos os resultados, de todas as categorias, serão divulgados, no local de prova, assim que for oficialmente encerrada
a bateria e conferidas as penalidades, feito isto os mesmos serão afixados no painel de comunicados para
conhecimento de todos, pós-evento, os mesmos estarão à disposição no site, www.cbc.esp.br
11. RECURSOS
Somente serão aceitas, reclamações, pedido de revisão de resultados ou similar, mediante recurso por escrito,
entregue ao Presidente do Colégio de Comissários, ou encaminhado à secretaria do campeonato, até 30 (trinta)
minutos após a divulgação do resultado oficial. Todo e qualquer recurso encaminhado à organização, será julgado pelo
JURI do Colégio de Comissários, sendos estes: PCP, Juiz Árbitro, Starter, Adjunto e Secretário. As decisões do Juri são
finais e não cabem apelação.
12. ANTIDOPING
O controle de Doping seguirá o Regulamento do ABCD e/ou UCI.
13. PUBLICIDADE E USO DE IMAGEM
Todo e qualquer atleta inscrito na prova, que tenha alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, seja via internet,
fotos, filmes, revistas, anúncios, informativos e outros, deverá notificar a organização por escrito no momento da sua
confirmação de inscrição, caso contrário o mesmo estará autorizando o seu uso para fins lícitos, em qualquer
momento, independente de ressarcimento financeiro.
Todos os filmes e fotografias relativos à prova têm direitos reservados à CBC.
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Todo e qualquer interesse por parte de um profissional ou empresa de cobertura, que queira fazê-lo da prova, estará
sujeito à aprovação da CBC.
14. OBRIGAÇÕES
Todos os corredores devem ter total conhecimento do Regulamento do Campeonato Brasileiro de Pista Elite/S23 2018
e do regulamento CBC, 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 2018.
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 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 dos mesmos.
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.
15. CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO
As seguintes orientações são aplicáveis às cerimônias oficiais de premiação:
- De acordo com a ordem definida no programa publicado no Artigo 9, deste documento, 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;
- Os ciclistas devem se apresentar em vestimentas de corrida, vestindo seus uniformes de competição, mas com
nenhuma cobertura sobre vossas cabeças, sem óculos, isso até concluírem e deixarem a área do Cerimonial de
Premiação do campeonato, também não podem apresentar-se calçados de chinelos, ou semelhantes.
16. COLÉGIO DE COMISSÁRIOS
As seguintes pessoas foram nomeadas pela Comissão de Arbitragem da CBC:
Função

Comissário

Nível

Comissário Chefe

Thiago Soares

Nacional I

Comissário Adjunto

Elaine Sirydakis /Regina Barbieri

Nacional I

Starter I

Adegmar Pereira

Nacional I
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Juiz Arbitro I

Antonio Vink

Nacional I

Secretário

Juliano Passoni

Nacional II

Os demais membros do Colégio de Comissários serão anunciados no
Congresso Técnico.
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