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EVENTOS INTERNACIONAIS BMX 2020 
Orientações para Participação 

 
 

1. 2020 UCI BMX SUPERCROSS WORLD CUP 
 

De Até Local País 
Prazo final 

Inscrição na CBC 

18/04/2020 19/04/2020 MANCHESTER GBR 26/03/2020 

02/05/2020 03/05/2020 PAPENDAL NED 09/04/2020 

15/05/2020 16/05/2020 ROCK HILL USA 22/04/2020 

OBS: Todas as datas acima foram retiradas do calendário UCI e podem sofrer alterações.  
 
 

O UCI BMX Supercross World Cup é um evento combinado entre as Categorias Junior e Elite. Para 
participar do Supercross o atleta deve, no mínimo: 
 

 Participar ativamente dos eventos de ranking nacional e Campeonato Brasileiro do ano em 

questão; 

 

 Com exceção dos atletas do 1º ano de Junior, todos os interessados em participar das etapas 

do Supercross World Cup devem possuir pontos no ranking individual de BMX da UCI. 

 

 Segundo o regulamento UCI, o valor das inscrições é fixo e estipulado em EUR 250,00 por 

atleta e por categoria, normalmente pago durante a confirmação dos pilotos, porém, é 

necessário checar o regulamento de cada etapa. 

 

 Cumprir os requisitos para participação em eventos internacionais descritos no item 3 deste 

Guia de Orientação. 

 

 

Importante: O organizador poderá utilizar outra moeda assim como estipular outras formas de pagamento. Os 
interessados na participação devem estar atentos ao Guia Técnico do evento para maiores informações. 
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2. 2020 UCI BMX WORLD CHAMPIONSHIPS 

De Até Local País 
Prazo final 

Inscrição na CBC 

26/05/2020 31/05/2020 ROCK HILL USA 23/04/2020 

OBS: Todas as datas acima foram retiradas do calendário UCI e podem sofrer alterações. 

2.1 QUOTAS PARTICIPAÇÃO POR PAÍS CAMPEONATO MUNDIAL DE BMX 
2020 

BRASIL 

    

CATEGORIA 
Nº 

VAGAS 

ELITE MASCULINO 3 

JUNIOR MASCULINO 2 

ELITE FEMININO 4 

JUNIOR FEMININO 1 

 
2.2 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO – CATEGORIAS CHAMPIONSHIP NO 
CAMPEONATO MUNDIAL DE BMX 2020 
 
Os nomes dos atletas convocados serão divulgados pelo Departamento de Alto Rendimento da 
CBC, através do site oficial, próximo à data do evento, conforme  os critérios abaixo: 
 

1. Melhores atletas do ranking individual de BMX da UCI do dia 14/04; 

2. Critério Técnico: disciplina, clínico (médico), doping e ética. 

 

2.3 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO – CATEGORIAS CHALLENGER NO 
CAMPEONATO MUNDIAL DE BMX 2020 
 

1. Participar ativamente dos eventos de ranking nacional e Campeonato Brasileiro do ano 

em questão* (Para residentes no Brasil); 

2. APENAS PARA NÃO RESIDENTES DO BRASIL: Comprovar participação em eventos 

oficiais no país onde vive ou eventos internacionais; 

3. Cumprir todos os trâmites descritos no item 3; 

 

OBS¹ Caso o regulamento do Mundial estipule uma quantidade de vagas por país e por categoria, os critérios 
de participação serão divulgados em breve. 
OBS ² O valor de inscrição e forma de pagamento será divulgado no momento em que a UCI divulgar o Guia 
Técnico do Evento. 
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3. NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS INTERNACIONAIS ONDE 

A INSCRIÇÃO DEVE SER VIA FEDERAÇÃO NACIONAL (CBC). Ex.: Copa 

Latino-americana, Panamericanos, Supercross e Mundial.  

OBS: Todas as datas acima foram retiradas do calendário UCI e podem sofrer alterações. 
 

3.1 – ATLETAS BRASILEIROS RESIDENTES E FILIADOS NO BRASIL; 

 

3.1.1 DOCUMENTOS:  

 

 Estar regularmente filiado a CBC em 2020; 

 

 Possuir licença internacional 2020 (Caso não possua, seguir os procedimentos 

disponíveis no site da CBC, na parte de Regulamentos 

http://www.cbc.esp.br/arquivos/5wy2cwwwyy.pdf) 

 

 Efetuar a inscrição através do site da CBC (Panamericano e Mundial – para os 

demais eventos solicitar via e-mail através do e-mail: anaclaudia@cbc.esp.br / 

cbc@cbc.esp.br ).  

 

 Contratar Seguro de Acidentes Pessoais e Médicos Hospitalares com cobertura 

Internacional para participação em eventos esportivos para a duração dos dias 

de competição. O atleta é responsável por conhecer todos os detalhes do seu 

plano de seguros e o que deve ser feito caso seja necessário utilizá-lo; 

 

De Até Tipo Evento Local País 
Prazo final 
Inscrição 
na CBC 

04/04/2020 04/04/2020 
Panamerican 
Continental 

Championships 

PARQUE COSTA 
VERDE-LIMA 

PERU 10/03/2020 

05/04/2020 05/04/2020 
COPA SUDAMERICANA 

DE BMX 2020 
PARQUE COSTA 

VERDE 
PERU 10/03/2020 

29/08/2020 29/08/2020 
Copa Londrina 

Internacional de BMX - 
Round 3 

Londrina Pr BRAZIL 09/08/2020 

30/08/2020 30/08/2020 
Copa Londrina 

Internacional de BMX - 
Round 4 

Londrina Pr BRAZIL 09/08/2020 

10/10/2020 10/10/2020 
Copa Latinoamericana - 

Round 5 
Cuenca-Azuay ECUADOR 20/09/2020 

11/10/2020 11/10/2020 
Copa Latinoamericana - 

Round 6 
Cuenca-Azuay ECUADOR 20/09/2020 

http://www.cbc.esp.br/arquivos/5wy2cwwwyy.pdf
mailto:anaclaudia@cbc.esp.br
mailto:cbc@cbc.esp.br
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 Preencher e reconhecer firma do Termo de Responsabilidade (disponível na 

parte de BMX  Regulamentos, no site da CBC - 

http://www.cbc.esp.br/arquivos/termo_responsabilidade_2020.pdf), enviar 

uma cópia digitalizada por e-mail e o original via correio para o endereço da 

CBC, Av. Maringá, 627, sala 501, Jd. Vitória, Londrina – PR, CEP 86060-000 (Caso 

já o tenha feito, informar quando enviar o e-mail do seguro.) 

 

 

 Enviar os documentos para: anaclaudia@cbc.esp.br, com cópia para: 

celso@cbc.esp.br  

 

3.1.2 UNIFORMES 

 

Quando, por regulamento UCI, for obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil, este 

deverá ser adquirido na ASW, fornecedora OFICIAL dos uniformes da CBC, através do 

telefone (11) 4793-5500 (disque opção 1) e falar com o Sergio. Sugerimos que faça a 

solicitação com antecedência suficiente para fabricação e envio do mesmo.   

 

Ao solicitar a inscrição, o atleta se declara ciente das normas de participação.  

 

3.2 – ATLETAS BRASILEIROS RESIDENTES E FILIADOS NO EXTERIOR;  

 

3.2.1 DOCUMENTOS:  

 

 Estar regularmente filiado a Federação Nacional do país onde reside em 2020; 

 

 Apresentar uma cópia da licença emitida pela Federação Nacional do país onde 

reside;  

 

 Solicitar a inscrição via e-mail para: anaclaudia@cbc.esp.br com cópia para 

cbc@cbc.esp.br  

 

 Contratar ou apresentar um seguro de Acidentes Pessoais e Médicos 

Hospitalares com cobertura Internacional para participação em eventos 

esportivos para a duração dos dias de competição. O atleta é responsável por 

conhecer todos os detalhes do seu plano de seguros e o que deve ser feito caso 

seja necessário utilizá-lo; 

 

 Preencher e reconhecer firma do Termo de Responsabilidade (disponível na 

parte de BMX  Regulamentos no site da CBC), enviar uma cópia digitalizada 

por e-mail e o original via correio para o endereço da CBC, Av. Maringá, 627, sala 

http://www.cbc.esp.br/arquivos/termo_responsabilidade_2020.pdf
mailto:anaclaudia@cbc.esp.br
mailto:celso@cbc.esp.br
mailto:anaclaudia@cbc.esp.br
mailto:cbc@cbc.esp.br
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501, Jd. Vitória, Londrina – PR, CEP 86060-000 (Caso já o tenha feito, informar 

quando enviar o e-mail do seguro); 

 

 Enviar os documentos para: anaclaudia@cbc.esp.br, com cópia para: 

celso@cbc.esp.br ;  

 

 Enviar uma foto 3x4.  

 

3.2.2 UNIFORMES  

 

Quando, por regulamento UCI, for obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil, este 

deverá ser adquirido na ASW, fornecedora OFICIAL dos uniformes da CBC, através do 

telefone (11) 4793-5500 (disque opção 1) e falar com o Sergio. Sugerimos que faça a 

solicitação com antecedência suficiente para fabricação e envio do mesmo.   

                     Ao solicitar a inscrição, o atleta se declara ciente das normas de participação. 
 
 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
 As inscrições de WC, Panamericano e Mundial deverão ser efetuadas através da 

Confederação Brasileira de Ciclismo. 

 

 Todos os atletas deverão utilizar o uniforme oficial do Brasil quando obrigatório pelo 

tipo de evento. 

 

 As despesas dos atletas não convocados oficialmente são de responsabilidade dos 

atletas (passagens, hospedagem, alimentação e pagamento de inscrição). 

 

 Terão direito a participação somente os atletas que estiverem devidamente filiados 

a CBC para os que residem no Brasil ou devidamente filiados à federação do país 

onde vivem para os residentes no exterior. 

 

 Será de responsabilidade do atleta se informar de toda a programação do evento 

(local e horário). 

 

 O Atleta deve se informar dos horários de credenciamento estabelecidos pela 

organização do evento, e comparecer devidamente documentado. 

 

 Todo atleta deverá cumprir integralmente as regras estabelecidas pela União 

Ciclística Internacional (UCI).  Em caso de sanções ou multas, estas serão 

encaminhadas posteriormente ao atleta.  

mailto:anaclaudia@cbc.esp.br
mailto:celso@cbc.esp.br
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 O Atleta deverá estar munido de documento de identificação o tempo todo 

enquanto durar o evento. 

 

 Peças de reposição e suplementação serão de responsabilidade de cada atleta. 

 

 Para todas as informações do evento (categorias oficiais, hotéis credenciados, pista, 

programação, valores, etc) consulte o site da UCI - https://www.uci.org/  

 

 

 

Dúvidas entrar em contato com: 
 
Kleber Santos – Coordenador BMX Racing – kleber.santos@cbc.esp.br  
Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento – fernandofermino@cbc.esp.br  
Ana Claudia Stipanich – Área Atendimento ao Atleta – anaclaudia@cbc.esp.br  
Elaine Sirydakis – Área Regulamentar Técnica – elaine@cbc.esp.br  
Geral CBC – cbc@cbc.esp.br  

 

https://www.uci.org/
mailto:kleber.santos@cbc.esp.br
mailto:fernandofermino@cbc.esp.br
mailto:anaclaudia@cbc.esp.br
mailto:elaine@cbc.esp.br
mailto:cbc@cbc.esp.br

