
Código CBC 
 
Este código é a identidade do atleta junto a Confederação Brasileira de Ciclismo e é 
gerado automaticamente após a filiação do atleta a entidade. 
Para localizar o seu código CBC, você deve ter em mãos a sua carteirinha de filiação e 
observar o campo LICENÇA. 
Caso ainda não possua a sua licença, entre em contato com a Federação de Ciclismo de 
seu estado. 
 

 
 
Licença Internacional UCI 
 
A licença internacional é uma exigência da UCI.  
Os atletas só poderão participar de competições internacionais dentro e fora de seu país 
se portadores de sua licença internacional, emitida pela entidade oficial de seu país 
(CBC). O principal objetivo é o de zelar por estes atletas, pois para a emissão desta 
carteirinha é exigido um seguro internacional que irá amparar o atleta no exterior caso 
ele precise. A licença é uma garantia de que o atleta terá suporte médico/hospitalar 
quando este estiver em competições internacionais e que o mesmo está regular em sua 
entidade nacional. 
Esta licença será exigida na confirmação da inscrição pelo comissário oficial da prova. 
 
Está deve ser solicitada com no mínimo 15 dias antes da data da viagem. 
 
A Confederação Brasileira de Ciclismo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
informa a todos os corredores da disciplina BMX Racing (bicicross) em todas as suas 
categorias, masculino e feminino, que desejam participar dos eventos internacionais do 
calendário UCI no Brasil ou no exterior, que deverão solicitar sua Licença Internacional 
UCI junto à CBC. 
 
Para solicitar licença UCI, o atleta deverá enviar a CBC os seguintes documentos: 

1. 1 foto 3x4; 
2. assinatura digitalizada em cor preta; 
3. cópia da apólice do plano de assistência médica e hospitalar internacional, ou 

seguro viagem internacional pelo período da viagem; 
4. comprovante de depósito no valor de R$ 50,00 na seguinte conta corrente: 

Confederação Brasileira de Ciclismo, 
5. Caixa Econômica Federal - Ag.: 1479; - C/C: 168-9 - op 003 

 
 



Para efetivar tal procedimento, os ciclistas interessados deverão estar com o cadastro 
2010 regularizado junto à Federação Estadual e CBC. Os documentos deverão ser 
digitalizados e enviados por e-mail para bmx@cbc.esp.br, qualquer dúvida contate o 
número (43) 3327-3232 após as 14 horas. 


