CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
RELATÓRIO DISCIPLINAR REFERENTE A ATLETA ERIKA FERNANDA GRASMICELLI.
COD UCI BRA19830820.
Entre os dias 1 a 3 de Abril, participamos com a Seleção Brasileira de Mountain Bike do XV
Campeonato Panamericano da Modalidade, realizado na Colombia na cidade de Bogotá no
municipio de Chia.
No Campeonato Panamericano de MTB assim como no Campeonato Mundial de MTB as provas são
disputadas nas seguintes diciplinas: DOWNHILL( Descida de Montanha), o CROSS-COUNTRY
XCO,(Modalidade de resistencia), disciplina que faz parte das Olimpiadas e o TEAM RELAY ( Prova
de Revezamento) disputada por equipe onde participam atletas das seguintes categorias: 1 atleta da
categoria Elite Masculino, 1 Elite Feminino, 1 Sub 23 Masculino, e 1 Junior Masculino, este tipo de
prova é realizada no circuito de Cross-Country, onde cada atleta deve realizar uma volta passando o
bastão ao atleta seguinte em uma disputa entre paizes.
Para a formação da equipe neste tipo de competição não há um critério definido em regra, cabendo
ao tecnico da Seleção identificar os atletas em melhores condições p\ a disputa, e neste ano a
equipe foi formada pelos seguintes atletas: Elite Masculino(Ricardo Alexandre Pscheidt),Elite
Feminino(Roberta Kelly Stopa), Sub 23 Masculino(Sherman Trezza de Paiva), e Junior
Masculino(Luiz Henrique Cocuzzi), com essa formação conseguimos conquistar a Medalha de
Bronze, feito que a dois anos não haviamos conquistado.
Em nossa delegação tinhamos inscrito para a competição na categoria Elite Feminina as seguintes
atletas: Erika Fernanda Grasmicelli, Julyana Machado Rodrigues e Roberta Kelly Stopa.
Com a escolha da atleta Roberta Kelly Stopa p\ representar a categoria Elite Feminina na prova de
Team Relay, a atleta Erika Fernanda Grasmicelli não aceitando a decisão do técnico da Seleção
passou a questionar o motivo de ela( Erika Fernanda Grasmicelli) não ter sido escolhida, sendo
questionado esclareci que a atleta Roberta Kelly Stopa estava em melhor condicionamento fisico e
que já havia demostrado isso dias antes na 1ª etapa da Taça Brasil realizada dia 13\Março no
Parana em Campo Largo, conquistando a 1ª colocação a frente dela(Erika), e que ela Erika já havia
tido sua chance em 2010 no Campeonato Panamericano na Guatemala com um desempenho muito
abaixo em relação a outras atletas de outros paizes, onde ficamos apenas na 5ª colocação.
Não satisfeita a atleta Erika passou a precionar a atleta Roberta selecionada p\ a equipe a desistir da
vaga, neste momento a atleta Roberta também esclareceu que a decisão final cabe ao tecnico.
Indagado mais uma vez pela atleta Erika sobre a formação final novamente confirmei que quem
estaria representando a categoria Elite Feminina no Team Relay seria a atleta Roberta Kelly e que a
inscrição já estava confirmada perante ao Comissário da União Ciclicstica Internacional sem a
possibilidade de mudança.
Nossa delegação ficou hospedada em uma Escola Convento chamada de Hermanas Mercedárias,
estrutura fornecida pela organização do Panamericano com direito a alimentação, em certo momento
no jantar onde compartilhavamos o espaço com outras delegações a atleta Erika veio até a mesa em
que estava sentado com outros integrantes da delegação Brasileira completamente desesperada aos
berros, causando um grande constrangimento a todos da delegação presentes dizendo que eu não
era homen, que eu não era nada, que eu era um merda, que não tinha a menor noção do que estva
fazendo a frente da seleção, ai quando rebati as criticas fui convidado a calar a boca e que não sabia
o que estava fazendo convocando a atleta Roberta e que a vaga era dela.
Estavam presentes na mesa o tecnico delegado do Down Hill o Sr. Marcos Lorenz, o mecânico da
Seleção o Sr. Renato de Marchi, o atleta Henrique Avancini e seu pai o Sr, Ruy Avancini.
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Horas mais tarde fui informado por alguns atletas que a atleta Erika estava se utilizando do
FaceBook, em bate papos denegrindo a minha imagem.
Como comprovação da escolha acertada em convocar a atleta Roberta Kelly para representar na
formação da equipe do Team Relay, na competição individual da Categoria Elite Feminina dois dias
apos a prova do Team Relay a atleta Roberta Kelly Stopa conquistou o 8º lugar e a atleta Erika
Fernanda Grasmicelli ficou apenas na 19ª colocação mais de 10 minutos atras da atleta Roberta
Kelly Stopa.
Por ser uma atleta reincidente em casos de indiciplina, em comum acordo entre eu Eduardo
Ramires(Técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike), a diretoria da CBC atravez do Sr. Marco
Barbosa e o Presidente da CBC o Sr, José Luiz Vasconcellos, fica definido a exclusão definitiva da
atleta Erika Fernanda Grasmicelli Codido UCI BRA19830820 da Seleção Brasileira de Mountain Bike.

Técnico da Seleção Brasileira de MTB
Eduardo Ramires
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