
 

                   

# 3  COPA BRASIL DE BICICROSS ´ 2014  

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 

O evento acontecerá na Cidade de Balneário  Camboriú - SC, nos dias 10, 11 e 12 de 
outubro de 2014,  com pontos válidos para o Ranking Nacional. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 - Nas categorias  Championships, Master, Challenger e Cruiser, somente poderão 
participar do evento pilotos filiados a CBC. Para se filiar, o  
atleta deve entrar em contato com a Federação do seu Estado, 
no caso de pilotos avulsos, ou solicitar junto ao seu Clube a  
regularização de sua Filiação. 

 - A FCC e CBC não se responsabilizam por nenhum  
extravio de bens de atletas e público presente, não cabendo qualquer  
tipo de indenização. 

 - Será oferecido um Plano de Seguro,  para cobertura de despesas médicas 
hospitalares com teto de R$ 9.000,00 e R$ 1.000,00 de franquia.  Em caso de 
acidentes a organização efetuará os  
primeiros socorros na pista e  encaminhará o atleta acidentado para o Hospital Ruth 
Cardoso (ao lado da pista). 

 - A CBC e a FCC poderão a seu critério ou conforme as necessidades 
do evento  alterar a programação, total ou parcialmente. 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

1) As inscrições para as categorias oficiais, será realizada através do  
sistema on-line no site da CBC,  disponível até o dia 08/10/2014 (quarta-feira).  
  
Valor da Inscrição :  
 
R$ 40,00 - Challenger, Cruiser e Promocionais  
(exceto Pré Bike que será gratuito)  
R$ 100,00 - Championship e Master  
 



 IMPORTANTE: no final do processo da inscrição, após efetuado o pagamento, envie o 
comprovante para o e-mail - inscricoes@ciclismosc.com.br (imprima e leve para 
eventuais dúvidas na confirmação, na secretaria do  
evento).  
Em caso de dúvidas  encaminhar e-mail para: inscricoes@ciclismosc.com.br  ou Fone 
47 3422 0127 (das 13:30  às 18:30h). 
 
2) As inscrições das categorias promocionais MTBX (Mountain Bike) e Pré Bike 
(categorias de 2 até 4 anos), serão efetuadas diretamente na secretaria do evento ou 
através do e-mail: inscricoes@ciclismosc.com.br. 
   
3) A inscrição só será confirmada após o pagamento da mesma na conta da FCC – 
BANCO DO BRASIL – Ag 5214-0 // CC 1069538-9 // CNPJ 75.345.504/0001-42, com o 
envio do comprovante via e-mail - inscricoes@ciclismosc.com.br. 
 
4) Não serão aceitas inscrições após o prazo estipulado acima. 
 
 
CATEGORIAS 

 
A) CHAMPIONSHIP (ARO 20”) 

MASCULINO:  

ELITE MEN - 19 anos acima 

JUNIOR MEN - 17 a 18 anos  

MASTER MEN 30+ 

 

FEMININO:  

ELITE WOMEN - 19 anos acima 

JUNIOR WOMEN - 17 e 18 anos 

 

B) CHALLENGER (ARO 20”) 

MASCULINO 

BOYS 5 / 6  

BOYS 7 anos 

BOYS 8 anos 

BOYS 9 anos 

BOYS 10 anos  

BOYS 11 anos  

BOYS 12 anos  

BOYS 13 anos 

BOYS 14 anos  

BOYS 15 anos  

BOYS 16 anos  

MEN 17 a 24 anos 

MEN 25 a 29 anos  

MEN 30 anos  

  

FEMININO 

GIRLS 5 a 8 anos  

GIRLS 9 a 10 anos  

GIRLS 11 a 12 anos 

GIRLS 13 a 14 anos  

GIRLS 15 e 16 anos  

Women 17+ 
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C) CRUISER  (Aro 24”) 

 

MASCULINO 

CRUISER 15 a 16 anos  

CRUISER 17 a 24 anos  

CRUISER 25 a 29 anos 

 

 

CRUISER 30 a 34 anos  

CRUISER 35 a 39 anos  

CRUISER 40 a 44 anos  

CRUISER 45 a 49 anos  

CRUISER 50 anos acima  

 

 

D) PROMOCIONAL (SEM VALIDADE PARA RANKING) 

MTBX (Open)        PRÉ BIKE (2 a 4 anos) 

 

PROGRAMAÇÃO 

10/10 (sex) 

08:00 às 18:00 h – Confirmação de inscrição e retirada de placas 

14:00 às 18:00 h  -Treinos livres 

11/10  (sab) 

08:00 às 18:00 h – Confirmação de inscrição e retirada de placas 

14:00 às 12:00 h  - Treinos livres 

14:00 às 18:00 h  - Treinos Oficiais 

12/10 (dom) 

08:00 às 09:00 h -  Treinos oficiais 

09:50  h                - Desfile das delegações 

10:50 h                 - Início fase Classificatória 

14:30 h                 - Início fase Final 

15:30 h                 -  Premiação  

Somente poderão participar dos treinamentos  os atletas que estiverem com a inscrição 
confirmada  e com a placa oficial do evento. 
 
Atletas da categoria Master 30 anos+ podem participar das categorias Cruiser nas suas 
respectivas idades. 
 



 
PREMIAÇÃO 

Troféus (premiação 1º ao 3º colocado) 

Medalhas (premiação 4º ao 8º colocado) 

Categorias CHAMPIONSHIPS - 

 (premiação em dinheiro, rateio do valor das inscrições destas categorias) 

 

COMO  CHEGAR ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BR-101 

UNIVALI 

PISTA 

HOSPITAL 

RUTH CARDOSO 

TREVO PRINCIPAL DE 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

2 KM PARA PISTA 



 
HOSPEDAGEM CREDENCIADA AO EVENTO 

 

HOTEL INTERPRAIAS  (Bairro da Barra  – a 3 km da Pista): 

 
Diária a R$ 60,00 c/ café da manhã 

 

GENOVA HOTEL ( na Barra Sul – a 2 km da Pista): 

 
 

 
      (47) 3404-8892 - (47) 3361-8892 

                                  www.hotelgenova.com.br  //reservas@hotelgenova.com.br 

 
Duplo/casal    - R$ 130,00 a diária para  2 ou mais diárias / R$ 145,00 para 1 diária 
Triplo              - R$ 180,00 a diária  para 2 ou mais diárias/ R$ 190,00  para 1 diária 
Quádruplo      - R$ 220,00 a diária para  2 ou mais diárias/ R$ 240,00 para  1 diária 

Ambos a diária com café da manhã e 1 vaga de garagem 
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