


COPA BRASIL DE BMX 2017 
Centro-Oeste  

Aparecida de Goiânia sediará a segunda etapa da Copa Brasil de BMX 2017, a prova será 
realizada nos dias 06 e 07 de maio na pista do Parque da Criança, setor Mansões Paraíso. Este 
será o terceiro ano consecutivo que a cidade realiza uma prova do ranking nacional, em 2015 
a prova teve nível C2 e em 2016 C3, em ambos os eventos ficou evidente a boa qualidade do 
pavimento da pista que recebeu elogios de pilotos de várias partes do país. A prova de 2015 
foi a prova da Copa Brasil com maior participação de público e atletas no ano e em 2016 o 
evento recebeu elogios também pela organização e pontualidade. Este evento faz parte do 
calendário nacional CBC, valendo pontos para o Ranking Nacional nível C2. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Somente poderão participar do evento, nas categorias oficiais, pilotos devidamente filiados a 
CBC no ano de 2017. Para se filiar, o atleta deve entrar em contato com a Federação de 
Ciclismo do seu Estado, no caso de pilotos autônomos, ou solicitar junto ao seu Clube a 
regularização de sua Filiação. 
A organização, patrocinadores e/ou a CBC e a FGC, não se responsabilizam por nenhum 
extravio de bens de atletas e/ou público presente, não cabendo qualquer tipo de indenização.   

INSCRIÇÕES: 

As Inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.cbc.esp.br,  até o dia 02/05 (terça) 
às 12:00 horas, após esta data as inscrições estarão sujeitas a multa de 100% conforme 
regulamento e poderão ser feitas até o dia 04/05 (quinta) às 12 horas. As confirmações das 
inscrições serão feitas no sábado, na secretaria da prova das 9:00 até às 16:00 horas ou no 
email fgcgoias@fggoias.esp.br até 05/05(sexta) enviando comprovante de depósito na conta 
da FGC e CPF, Nome completo ou número da licença CBC do atleta e categoria a se 
inscrever. 
As inscrições das categorias promocionais, Balance Bike (até 4 anos), MTBx, Estreantes e 
Bicicross Especial  devem ser feitas até o dia 04/05/2017 através do e-mail 
fgcgoias@fgcgoias.esp.br,  Enviando o nome completo, número do cpf do atleta ou 
responsável, data de nascimento e categoria pretendida.   

VALOR DAS INSCRIÇÕES: 

Challenger. Master e Cruiser - R$ 80,00 
Championship - R$ 160,00 

PREMIAÇÕES: 

Elite Masculina e Feminina (mínimo de 10 atletas)  
1º - 1.500,00  2º - 1.200,00  3º - 1.000,00 
 
Elite Masculina e Feminina (mínimo de 10 atletas)  
1º - 1.200,00  2º - 900,00  3º - 750,00 

Demais categorias - Medalhas de 1º ao 8º. Exceto categorias promocionais* 

*Categorias promocionais não receberão medalhas oficiais da prova.  

 



CATEGORIAS PARTICIPANTES 

Categoria Challenger aro 20 - Homens: 

Boys 5/6 anos, Boys 7 anos, Boys 8 anos, Boys 9 anos, Boys 10 anos, Boys 11, Boys 12 anos, 
Boys 13 anos, Boys 14 anos, Boys 15 anos, Boys 16 anos, Men 17/24 anos, Men 25/29 anos, 
Men 30/39 anos e Men 40 anos + (15 categorias) 

Categoria Challenger aro 20 - Mulheres: 

Girls 5/8 anos, Girls 9/10 anos, Girls 11/12 anos, Girls 13/14 anos, Girls 15/16 anos e Women 
17 anos + (6 categorias) 

Categoria Championship aro 20 - Homens e Mulheres: 

Júnior Men 17 /18 anos, Elite Men 19 anos + Júnior Women 17 /18 anos, Elite Women 19 
anos + (4 categorias) 

Categoria Master aro 20 – Homens: 

Master 30 anos + (1 categoria) 

Categoria Cruiser aro 24 – Homens: 

15/16 anos, 17/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50 anos 
+ (8 categorias) 

Categoria Promocional 

Balance Bike (até 4 anos), MTBx, Estreantes e Bicicross Especial (ciclistas especiais 
Masculino) 4 categoria.  
Categorias promocionais não receberão medalhas oficiais da prova. 

Total de categorias: 38 

AVISOS: 

Somente poderão participar dos treinamentos oficiais os atletas que estiverem com a inscrição 
confirmada na secretaria do evento e com a placa oficial do evento. Os atletas só receberão as 
placas da competição após efetuarem a confirmação da inscrição e o respectivo pagamento. 

Não poderão participar da prova pilotos com camisas de outras entidades e clubes não filiados 
(as) a CBC, incluindo camisas oficiais do Brasil de anos anteriores, ou camisas oficiais de 
outros países. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO OFICIAL 
 

07/04/2017 
8:00 Inicio das Inscrições no site www.cbc.esp.br 
terça-feira 02/05/2017 
12:00 Último prazo para inscrição sem multa  
quinta-feira 04/05/2017 
12:00 Último prazo para inscrição com multa  
sábado 06/05/2017 
9:00 às 12:00 Treinos livres (Sem gate) 
9:30 às 16:30 Secretaria da prova em funcionamento 
12:00 às 14:00 Pista fechada 
14:00 às 14:30 1º Treino oficial Femininas e especial 
14:30 às 15:00 1º Treino oficial Boys até 12 anos 
15:00 às 15:30 1º Treino oficial Boys de 13 a 16 anos 
15:30 às 16:10 1º Treino oficial Men 17 anos ou mais 
16:00 Último prazo para confirmação das inscrições 
16:10 às 16:50 1º Treino oficial Cruiser 
16:50 às 17:30 1º Treino oficial Junior, Elite e Master 
domingo 07/05/2017 
8:00 às 9:00 Secretaria da prova em funcionamento 
8:00 às 8:20 2º Treino oficial Femininas e especial 
8:20 às 8:40 2º Treino oficial Boys até 12 anos 
8:40 às 9:00 2º Treino oficial Boys de 13 a 16 anos 
9:00 às 9:25 2º Treino oficial Men 17 anos ou mais 
9:25 às 9:50 2º Treino oficial Cruiser 
9:50 às 10:10 2º Treino oficial Junior, Elite e Master 
10:10 às 10:30 Abertura, desfile dos atletas e hino nacional 
10:30 às 15:00 Competições 
15:30 Premiação 

A CBC, FGC e a organização poderão, a seu critério ou conforme as necessidades do 
EVENTO, incluir ou alterar esta programação, total ou parcialmente.  

 
Qualquer dúvida encaminhar para o e-mail: fgcgoias@fgcgoias.com.br 

RELAÇÃO DE HOTÉIS NA REGIÃO: 

Hotel Real Executive: (11 minutos carro, 15 de bike) Av. Dona Maria Cardoso, Q.98, L.01, 
Vila São Tomaz, CEP:74.925-520, (62)3983-1010, reservas@hotelrealexecutive.com.br 

Hotel 10: (14 minutos carro, 27 de bike) BR 153 | Km 511 Bairro: Jardim Cristal CEP: 
74982-310, +55 (62) 3983-5656, reservasgoiania@hotel10.com.br 

Arahra Hotel: (14 minutos carro) Avenida Chile, Quadra 43, Lote 9/11, s/n - Jardim Belo 
Horizonte,CEP 74976-030, (62) 3094-1222 
 



 

 
http://hotelrealexecutive.com.br/ 
5 Km da pista - 10 min  
 
ACOMODAÇAO TARIFA BALCÃO  TARIFA (EVENTO BMX) 
Executive SGL:  R$ 197,00  R$ 147,00  
Executive DBL 1PAX : R$ 237,00   R$ 177,00 
Executive DBL 2 PAX :  R$ 297,00  R$ 222,00 
Executive TWN:   R$ 297,00  R$ 222,00 
Executive TPL:   R$ 349,00  R$ 262,00 
 
 
* 01 criança de cortesia por apartamento até 05 anos; 
* Café da Manhã incluso na diária e servido no Restaurante, das 06h30 às 10h;  
* Estacionamento para um veículo e rotativo de acordo com a disponibilidade de vagas; 
* Necessário documento oficial com foto no check-in para todas as pessoas; 
* Não será permitida a entrada de animais;  
* Não recebemos Cheque 
* Check-In 14h e Check-Out 12h; 
 
Localização da pista: https://goo.gl/maps/MPupLmFA3Gw 
Mapa de acesso da pista a partir da BR 153.       Sentido SUL Sentido NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajeto da Pista até o Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia - HUAPA 
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