
CAMPEONATO MUNDIAL DE MTB XCO 2019 

Data: 28/08 a 01/09. 

Local: Mount-Sainte-Anne (Canadá) 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

ELITE M/ELITE F: 

CATEGORIA QUOTAS 

ELITE M 7 

ELITE F 7 
 

- Elite M – 03 convocados oficialmente. 

- Elite F – 02 convocadas oficialmente  

Vagas Remanescentes para Elite M (4) e Elite F (5). 

As vagas remanescentes das categorias acima serão disponibilizadas mediante solicitação via e-mail para: 

cbc@cbc.esp.br / natasha@cbc.esp.br / fernandofermino@cbc.esp.br até a data limite de 08/08. No título 

do email deverá constar: SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO MUNDIAL XCO 2019. 

O critério de distribuição das vagas remanescentes é o ranking internacional publicado no dia 25/07, semana 

subsequente ao Campeonato Brasileiro de MTB XCO.  

Caso o atleta não preencha um dos requisitos acima, poderá entrar em contato com a Confederação 

Brasileira de Ciclismo para entrar na lista de espera através dos e-mails acima. No caso do não 

preenchimento das vagas através dos critérios, o pedido será analisado pelo Departamento Técnico da CBC e 

a resposta será informada no dia 14/08. 

S23 M/F / JUNIOR M/F: 

CATEGORIA QUOTAS 

S23 M 3 

S23 F 7 

JR M 3 

JR F 7 
 

O critério de distribuição das vagas acima é o ranking internacional publicado no dia 25/07, semana 

subsequente ao Campeonato Brasileiro de MTB XCO.  

As vagas das categorias acima serão disponibilizadas mediante solicitação via e-mail para: cbc@cbc.esp.br / 

natasha@cbc.esp.br / fernandofermino@cbc.esp.br até a data limite de 08/08. No título do email deverá 

constar: SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO MUNDIAL XCO 2019. 

Caso o atleta não preencha um dos requisitos acima, poderá entrar em contato com a Confederação 

Brasileira de Ciclismo para entrar na lista de espera. No caso do não preenchimento das vagas através dos 

critérios, o pedido será analisado pelo Departamento Técnico da CBC e a resposta será informada no dia 

14/08. 

CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO  

- LICENÇA: É obrigatório para o atleta que ainda não possui licença internacional solicitar a licença 

internacional 2019 e apresentar os documentos requeridos para emissão da mesma (informações sobre os 

procedimentos de solicitação no link:  http://cbc.esp.br/arquivos/54azaw2c3w.pdf); 

- DESPESAS: As despesas dos atletas não convocados são de responsabilidade própria  (passagens, 

hospedagem, alimentação, aquisição de uniforme, pagamento de inscrição, etc). 

- PROGRAMAÇÃO E HORÁRIOS: Será de responsabilidade do atleta se informar de toda a programação do 

evento (local e horários). 



- REGULAMENTO: Todo atleta deverá cumprir integralmente as regras estabelecidas pela União Ciclística 

Internacional (UCI), qualquer multas ou problemas gerados são de responsabilidade do atleta e poderão 

acarretar em penalizações financeiras e impedimento de participação em eventos futuros nacionais ou 

internacionais.  

- UNIFORME: É obrigatório o uso do uniforme oficial do país na competição.  Para aquisição do uniforme 

oficial entrar em contato com Silvana através do telefone (11) 95377-1634 ou email: 

atendimento@penks.com.br . 

- MAIORES INFORMAÇÕES: Para todas as informações do evento consulte: 

https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/2019-uci-mountain-bike-world-

championships---all/competition-guide---cm-mtb-uci-2019---msa.pdf?sfvrsn=f22921f3_20  

 


