EVENTOS INTERNACIONAIS MTB DOWN HILL 2021
Orientações para Participação
1. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO WORLD CUP DHI ELITE MASCULINO E
FEMININO
1. Ter obtido no mínimo 40 pontos UCI no ranking UCI de DHI de referência*. Para estes
atletas não é obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil, podendo o atleta competir
com o uniforme de sua equipe;
2. A CBC poderá inscrever um máximo de 03 atletas suplementares por categoria. Para
estes atletas é obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil. Caso mais de 03 atletas se
inscrevam para essa condição, o critério de seleção será o mesmo utilizado para o
mundial.
*O ranking de referência é comunicado pela UCI para cada evento, no site da UCI.
IMPORTANTE: Nos dois casos acima, é necessário que o atleta siga as normas de participação em eventos
internacionais (Item 3).

2. QUOTAS PARTICIPAÇÃO POR PAÍS CAMPEONATO MUNDIAL DE DOWN
HILL
BRASIL

CATEGORIA
ELITE MASCULINO
JUNIOR MASCULINO
ELITE FEMININO
JUNIOR FEMININO

Nº
VAGAS
6
3
7
7

*Aguardando informação da UCI
3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL
ELITE MASCULINO / JUNIOR MASCULINO
1. Melhor colocado no ranking internacional na atualização da última semana de junho de
2021;
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2.
3.
4.
5.
6.

Campeão Brasileiro de 2020 (2019);
Campeão do Ranking de 2019;
Líder do ranking nacional na última atualização do mês de junho de 2020
Campeão Brasileiro Junior 2020 2019.
Demais solicitações serão analisadas pela CBC.

ELITE FEMININO / JUNIOR FEMININO
Solicitações mediante participação comprovada no ranking internacional ou nacional e
Campeonato Brasileiro 2019 e/ou 2020.

Obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil.
IMPORTANTE: O atleta que está apto através dos critérios acima a fazer o pleito da vaga,
porém por qualquer motivo não o faça ou, já seja favorecido em um dos critérios sede sua
vaga para o atleta subsequente na classificação do referido critério.
Caso não haja o interesse pelo preenchimento das vagas através dos critérios acima, a CBC
analisará os pedidos individualmente.

4. NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS INTERNACIONAIS
4.1 – ATLETAS BRASILEIROS RESIDENTES E FILIADOS NO BRASIL;
4.1.1

DOCUMENTOS:
➢ Estar regularmente filiado a CBC em 2021;
➢ Possuir licença internacional 2021 (Caso não possua, seguir os procedimentos
disponíveis
no
site
da
CBC,
na
parte
de
Regulamentos
→http://www.cbc.esp.br/arquivos/5wy2cwwwyy.pdf)
➢ Efetuar a inscrição através do site da CBC, quando disponível ou através do email: anaclaudia@cbc.esp.br / cbc@cbc.esp.br ).
➢ Contratar Seguro de Acidentes Pessoais e Médicos Hospitalares com cobertura
Internacional para participação em eventos esportivos para a duração dos dias
de competição. O atleta é responsável por conhecer todos os detalhes do seu
plano de seguros e o que deve ser feito caso seja necessário utilizá-lo;
➢ Preencher e reconhecer firma do Termo de Responsabilidade 2021 (disponível
na parte de MTB → Regulamentos, no site da CBC enviar uma cópia digitalizada
por e-mail e o original via correio para o endereço da CBC, Av. Maringá, 627, sala
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501, Jd. Vitória, Londrina – PR, CEP 86060-000 (Caso já o tenha feito, informar
quando enviar o email do seguro.)
➢ Enviar os documentos para: anaclaudia@cbc.esp.br, com cópia para:
celso@cbc.esp.br

4.1.2

UNIFORMES
Quando, por regulamento UCI, for obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil, este
deverá ser adquirido na ASW, fornecedora OFICIAL dos uniformes da CBC, através do
telefone (11) 4793-5500 (disque opção 1) e falar com o Sergio. Sugerimos que faça a
solicitação com antecedência suficiente para fabricação e envio do mesmo.
Ao solicitar a inscrição, o atleta se declara ciente das normas de participação.

4.2 – ATLETAS BRASILEIROS RESIDENTES E FILIADOS NO EXTERIOR;
4.2.1

DOCUMENTOS:
➢ Estar regularmente filiado a Federação Nacional do país onde reside em 2021;
➢ Apresentar uma cópia da licença emitida pela Federação Nacional do país onde
reside;
➢ Solicitar a inscrição via e-mail para: anaclaudia@cbc.esp.br com cópia para
cbc@cbc.esp.br
➢ Contratar ou apresentar um seguro de Acidentes Pessoais e Médicos
Hospitalares com cobertura Internacional para participação em eventos
esportivos para a duração dos dias de competição. O atleta é responsável por
conhecer todos os detalhes do seu plano de seguros e o que deve ser feito caso
seja necessário utilizá-lo;
➢ Preencher e reconhecer firma do Termo de Responsabilidade (disponível na
parte de MTB → Regulamentos no site da CBC), enviar uma cópia digitalizada
por e-mail e o original via correio para o endereço da CBC, Av. Maringá, 627, sala
501, Jd. Vitória, Londrina – PR, CEP 86060-000 (Caso já o tenha feito, informar
quando enviar o e-mail do seguro);
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➢ Enviar os documentos para: anaclaudia@cbc.esp.br, com cópia para:
celso@cbc.esp.br ;
➢ Enviar uma foto 3x4.

4.2.2

UNIFORMES

Quando, por regulamento UCI, for obrigatório o uso do uniforme oficial do Brasil, este
deverá ser adquirido na ASW, fornecedora OFICIAL dos uniformes da CBC, através do
telefone (11) 4793-5500 (disque opção 1) e falar com o Sergio. Sugerimos que faça a
solicitação com antecedência suficiente para fabricação e envio do mesmo.
Ao solicitar a inscrição, o atleta se declara ciente das normas de participação.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ As inscrições de WC, Panamericano e Mundial deverão ser efetuadas através da
Confederação Brasileira de Ciclismo.
➢ Todos os atletas deverão utilizar o uniforme oficial do Brasil quando obrigatório pelo
tipo de evento.
➢ As despesas dos atletas não convocados oficialmente são de responsabilidade dos
atletas (passagens, hospedagem, alimentação e pagamento de inscrição).
➢ Terão direito a participação somente os atletas que estiverem devidamente filiados
a CBC para os que residem no Brasil ou devidamente filiados à federação do país
onde vivem para os residentes no exterior.
➢ Será de responsabilidade do atleta se informar de toda a programação do evento
(local e horário).
➢ O Atleta deve se informar dos horários de credenciamento estabelecidos pela
organização do evento, e comparecer devidamente documentado.
➢ Todo atleta deverá cumprir integralmente as regras estabelecidas pela União
Ciclística Internacional (UCI). Em caso de sanções ou multas, estas serão
encaminhadas posteriormente ao atleta.
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➢ O Atleta deverá estar munido de documento de identificação o tempo todo
enquanto durar o evento.
➢ Peças de reposição e suplementação serão de responsabilidade de cada atleta.
➢ Para todas as informações do evento (categorias oficiais, hotéis credenciados, pista,
programação, valores, etc) consulte o site da UCI -→ https://www.uci.org/

Dúvidas entrar em contato com:
Ana Claudia Stipanich – Área Atendimento ao Atleta – anaclaudia@cbc.esp.br
Elaine Sirydakis – Área Regulamentar Técnica – elaine@cbc.esp.br
Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento – fernandofermino@cbc.esp.br
Geral CBC – cbc@cbc.esp.br

Avenida Maringá, 627 Sala 501 - Jd. Dom Bosco - CEP 86060-000 - Londrina/PR - Brasil
Fone: +55 43 3327-3232 / E-mail: cbc@cbc.esp.br
www.cbc.esp.br

