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Masculino e Feminino - Ciclismo Paralimpico 
 

Tandem: B1 / B2 / B3 
Este grupo inclui atletas que possuem qualquer limitação visual.  

Esta classificação é baseada na visão remanescente, de acuidade e/ou campo. 
  
 
 

Ciclismo C1: 
Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade severa, deambulação sem auxilio, amputação com ou sem uso de 

prótese. 
 

Ciclismo C2: 
Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade moderada, acometendo principalmente os membros inferiores, 

amputação com diversas combinações, com ou sem uso de prótese.  
 

Ciclismo C3: 
Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade moderada, acometendo principalmente os membros inferiores, 

amplitude de movimento limitada, amputação simples ou dupla, com ou sem prótese.   
 

Ciclismo C4: 
Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade leve, dificuldade de controle de guidão, amplitude de movimento 

limitada, amputação simples ou dupla, com ou sem prótese. 
 

Ciclismo C5: 
Este grupo inclui atletas com bicicletas, com menor comprometimento motor, pequenas incapacidades, amputação simples, com ou 

sem uso de prótese. 
 
 

Triciclo: T1 / T2 
Este grupo inclui atletas com triciclo, com instabilidade sobre uma bicicleta, com membros inferiores e superiores comprometidos, 

que necessitam ou não de auxilio para deambular. 
 
 

Handbike H1: 
Este grupo inclui atletas com handbike, com tetraplegia C6 ou acima, e grave atetose, ataxia, distonia. Perda de controle do tronco e 
pouca funcionalidade dos membros superiores, extensão limitada do cotovelo, quadriplegia simétrica ou assimétrica, espasticidade 

nos membros superiores e inferiores. 
 

Handbike H2: 
Este grupo inclui atletas com handbike, com tertraplegia C7/C8, e grave atetose, ataxia, distonia. Perda total da estabilidade do 
tronco e da função do membro inferior, quadriplegia simétrica ou assimétrica, espasticidade nos membros superiores e inferiores, 

com no mínimo grau 2 de espasticidade.  
 

Handbike H3: 
Este grupo inclui atletas com handbike, com paraplegia com estabilidade de tronco muito limitada, quadriplegia moderada com ou 

sem atetose e ataxia, hemiplegia severa, diplegia grave e deficiências neurológicas. 

Handbike H4: 
Este grupo inclui atletas com handbike, com paraplegia sem função dos membro inferior, ou muito limitada, estabilidade normal ou 

quase de tronco, diplegia e atetose, ataxia, distonia, hemiplegia com espasticidade. 

Handbike H5: 
Este grupo inclui atletas com handbike, com paraplegia, amputação unilateral ou bilateral, perda incompleta do membro inferior, 

hemiplegia com espasticidade, diplegia, leve atetose ou ataxia moderada. 

 

 

  


