CURSO NACIONAL DE BMX 2018
INFORMAÇÕES PRELIMINARES
O Curso Nacional de Comissários de BMX, organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo, Associação
Brasileira de Comissários de Ciclismo, com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Penks,
Associação de BMX de Indaituaba tem como intuito capacitar novos comissários Nacionais da modalidade e
atualizar os comissários já atuantes, de diferentes estados, para que os mesmos possam atender as demandas
das federações no País que hoje, fazem parte do nosso calendário nacional assim como promover e
desenvolver não só a parte da arbitragem, mas o BMX como um todo.
Data: 12 a 17 de novembro de 2018.
Local: Indaiatuba - SP
Instrutora: Loyal MA (Comissário Internacional formada pela UCI – União Ciclística Internacional)

INSCRIÇÕES:
A inscrição para participação do curso será de R$ 100,00 para cada participante e de R$ 70,00 para
comissários filiados à ABCC.
As inscrições deverão ser feitas através do link https://goo.gl/forms/jWayshYqVsDUPQQF3 até o dia
30/10/2018.
O pagamento da inscrição deverá ser feito até esta data através de depósito bancário ou transferência
eletrônica na Conta da ABCC e o comprovante de depósito enviado para o e-mail:
comissarios.abcc@gmail.com

ALOJAMENTO
A Prefeitura Municipal de Indaiatuba disponibilizará alojamento aos interessados. Favor confirmar até o dia
17/10/2018 através do e-mail: elaine@cbc.esp.br.

PARTICIPAÇÃO:
- Os comissários filiados à ABCC (Associação Brasileira de Comissários de Ciclismo);
- Cada Federação terá o direito de inscrever 4 comissários, além dos comissários já filiados à ABCC;
- 02 profissionais indicados pela Associação de Indaiatuba.
ATENÇÃO: Não poderão receber diploma de comissários: Atletas filiados, Técnicos de Equipes, Pessoas com
cargo de direção em uma federação ou clube e organizadores de eventos. Se alguns desses profissionais
quiserem participar como ouvintes, poderão se inscrever, porém, não serão reconhecidos formalmente como
comissários nacionais.
*Caso seja ultrapassado o número máximo de candidatos sugerido pelo instrutor, as Federações deverão
estabelecer uma ordem de prioridade dos candidatos.
Disposições Gerais:



O deslocamento até Indaiatuba, assim como o transporte interno e alimentação é de inteira
responsabilidade do candidato.
Cada comissário que atenderá ao Curso deverá portar seu material de trabalho, como regulamentos
da CBC e UCI.
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O comissário deverá ter total conhecimento destes regulamentos para que possa entender o que
será debatido em sala de aula.
As regras não serão ensinadas, uma vez que está tudo nos regulamentos!
O comissário deve ter experiência na modalidade para que possa desempenhar as tarefas práticas
da melhor forma possível.
O comissário deverá portar, de preferência, seu computador pessoal, para que possa realizar as
“tarefas de casa” que serão passadas durante o curso.
Caso algum participante desista de atender ao curso após ter feito o pagamento, o valor depositado
não será devolvido.

AVALIAÇÃO TEÓRICA:
- Todos os comissários obrigatoriamente, após o curso, realizarão uma prova teórica de deverão atingir as
seguintes notas:
1. Acima de 8 – Comissário Nacional 1
2. Acima de 7 – Comissário Nacional 2
3. Acima de 6 – Comissário Estadual
4. Abaixo de 6 – Certificado de participação
Todos os comissários que atingirem o título de Comissário Nacional 1 e 2, deverão, obrigatoriamente, se
associar à ABCC para receberem escalas Nacionais.
PAUTA DO CURSO:
A programação detalhada será informada em breve.
AVALIAÇÃO PRÁTICA:
A avaliação prática dos candidatos se dará durante o evento internacional “Copa Brasil de BMX” dia 16 e 17
de novembro, podendo ser estendida para outros eventos do calendário 2019.
Obs.: Esta programação poderá sofrer alterações. Maiores informações em breve no site: www.cbc.esp.br
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