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OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA CBC 2021
1. TAXAS DE CALENDÁRIO 2021
1.1. Eventos de Mountain Bike DHI:
EVENTOS NACIONAIS – Calendário CBC
CLASSE DO EVENTO

VALOR

DHI 1*

R$ 500,00

DHI 2

R$ 150,00
EVENTOS INTERNACIONAIS – Calendário UCI*
CLASSE DO EVENTO

VALOR

Eventos de 1 dia

R$ 4.000,00

Eventos de 1 dia – Classe C2

R$ 3.840,00

Eventos de 1 dia – Classe C3

R$ 3.120,00

ALTERAÇÕES DE DATAS/ CANCELAMENTOS / INCLUSÕES FORA DO PRAZO
(Valores abaixo apenas para eventos nacionais. Para eventos internacionais consulte a CBC).
Despesas relacionadas a cancelamentos ou alterações de datas serão de responsabilidade do organizador (Ex:
Passagens já compradas por atletas, hospedagens, etc.)

PROCEDIMENTOS

VALOR

Alteração ou Cancelamento com 60 dias ou mais de antecedência

R$ 200,00

Alteração ou Cancelamento com 30 a 60 dias de antecedência

R$ 350,00

Alteração ou Cancelamento com menos de 30 dias de antecedência

R$ 500,00

Inclusões de Eventos fora do Período *

R$ 250,00

*Somente serão aceitas inclusões com no mínimo 60 dias de antecedência
**Os valores acima referem-se apenas aos eventos nacionais. Para eventos internacionais consulte a
CBC. Despesas relacionadas a cancelamentos ou alterações de datas serão de responsabilidade do
organizador. Ex: Passagens já compradas por atletas, hospedagens, etc.
Para a seguinte classe de evento nacional será obrigatória a presença de um comissário (ÁRBITRO)
CBC/ABCC:

1) DHI 1
Para esses eventos, a Confederação Brasileira de Ciclismo arcará com as despesas de diárias do (s)
comissário (s), sendo de responsabilidade do organizador, o custeio do transporte (aéreo ou
terrestre quando se enquadrar), translado dentro da cidade do evento, a hospedagem e
alimentação.
NOTA1: Para os eventos internacionais a questão comissários deverá ser tratada diretamente na
CBC devido às diferentes necessidades. O organizador deverá assumir todos os custos relacionados
ao (s) comissário(s) indicados pela CBC. A quantidade de comissários pode variar de acordo com o
tipo do evento solicitado.
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NOTA2: A taxa e os encargos do Campeonato Nacional devem ser tratados diretamente na CBC.

--------------------------------------------------------------------------------1.2. Procedimentos, Prazos Estipulados e Forma de Pagamento:
1º) Confirmação de Provas no Calendário: O pagamento da taxa de calendário deverá ser
feito conforme cronograma:
MÊS DE REALIZAÇÃO DO
EVENTO
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

PAGAMENTO ATÉ
20 de Julho de 2021
20 de Agosto de 2021
20 de Setembro de 2021
20 de Outubro de 2021

2º) Forma de Pagamento:
• Através de boleto bancário que será enviado para o email do responsável pelo
evento, cadastrado no formulário de solicitação de eventos de MTB de 2021.
• O não pagamento do boleto bancário no prazo estipulado incidirá na retirada do
evento do calendário nacional ou rebaixamento de classe mediante revisão de
valores.
3º) Maiores informações:
•
Entrar em contato com Srta. Renata Albino através do email: renata@cbc.esp.br

Atualizado em novembro/2020. Válido para 2021.
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