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COPA BRASIL DE CICLISMO PARAOLÍMPICO 2010 
    

30 de abril a 02 de maio de 2010 – Caraguatatuba – SP  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Confederação Brasileira de Ciclismo vem por meio deste, abrir as 

inscrições para a Copa Brasil de Ciclismo Paraolímpico 2010 que será realizada 

na cidade do Caraguatatuba - SP, no período de 30 de abril a 02 de maio de 

2010. As inscrições iniciam-se no dia 23 de março de 2010 e se encerrarão 

impreterivelmente no dia 16 de abril de 2010. Não serão aceitas inscrições fora do 

prazo estabelecido pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).  

 

As provas do Campeonato Brasileiro Paraolímpico de Ciclismo 

Estrada 2009 serão oferecidas para os gêneros masculino e feminino obedecendo 

as seguintes classes funcionais: 

 

Contra Relógio Tandem 
LC1, LC2, LC3 e 

LC4 
PC 
Bike 

PC 
Triciclo 

HC1, HC2 e 
HC3 

Estrada Tandem 
LC1, LC2, LC3 e 

LC4 
PC 
Bike 

PC 
Triciclo 

HC1, HC2 e 
HC3 

 

OBS.: As classes funcionais a serem usadas na competição serão as mesmas 
estabelecidas pela UCI até o ano de 2009, somente após a realização de curso de 
atualização de classificador funcional é que estabeleceremos as novas classes. A 
UCI ainda não disponibilizou nenhum curso de atualização, portanto nenhum país 
está apto a utilizar as novas classes. 

 

Só serão confirmadas as provas que tiverem um minímo de 3 (três) 
atletas inscritos. Atletas em categorias com menos de 3 (três) participantes 
poderão competir porém, sem direito a premiação e título. 
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As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário próprio 

fornecido pelo CPB, que poderá ser retirado no sitio web da Confederação Brasileira 

de Ciclismo - CBC (www.cbc.esp.br) e enviado por e-mail para, 

ciclismo.paraolimpico@cbc.esp.br. 

 

A Confederação Brasileira de Ciclismo fornecerá hospedagem, 

alimentação e transporte interno para todos os participantes regularmente inscritos, 

que não residam na cidade de Caraguatatuba.  

 

Hospedagem 
 

• Será definido e informado à todos os participantes 
 

• Entrada - O hotel estará liberdado para entrada a partir das 14hoo do dia 30 

de abril de 2010. 
 

• Saída – A saída do hotel para todos os participantes deverá ser até as 14h00 

do dia 02 de maio de 2010. 

 

Alimentação 
 

• Será oferecido alimentação (café da manhã, almoço e jantar) para todos os 

participantes inscritos que não residam na cidade de Caraguatatuba – SP, de 

acordo com a descrição abaixo: 
 

o Dia: 30 de abril de 2010 (sexta-feira) - Jantar 

o Dia: 01 de maio de 2010 (sabádo)  - Café da manhã, almoço e jantar 

o Dia: 02 de maio de 2010 (domingo)  - Café da manhã e almoço 

 
Será oferecido transporte interno para todos os atletas e dirigentes 

inscritos (rodoviária/hotel/rodoviária e rodoviária/local de competição/rodoviária).  

 

Os atletas e dirigentes que desejarem usar o transporte interno deverão 

informar até o dia 25 de abril de 2010, os dados da empresa de ônibus, local de 

origem e horário de chegada na rodoviária de Caraguatatuba. Só terão o transporte 

interno garantido os atletas e dirigentes que informarem todos os dados solicitados. 
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As informações deverão ser encaminhadas, até o dia 25 de abril de 

2010, por e-mail (ciclismo.paraolimpico@cbc.esp.br). OS ATLETAS QUE NÃO 

INFORMAREM A CHEGADA COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA NÃO TERÃO O 

TRANSPORTES INTERNO GARANTIDO. 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Dia: 30 de abril de 2010 (sexta-feira) 
 

• Das 14h00 às 18h00 - Chegada dos Atletas - (não haverá transporte 

interno antes das 10h e nem após as 18h00) 

• Das 19h00 as 20h – Congresso técnico 

• Das 20h00 as 21h00 – Classificação Funcional 

Local: Hotel de hospedagem dos participantes 
 

OBS: Os atletas que não possuem classificação funcional e/ou que estejam participando 

de uma comptição de ciclismo paraolímpico pela primeira vez deverão 

OBRIGATÓRIAMENTE participar da classificação funcional. Não haverá classificação 

funcional fora do horário informado acima. 
 

Dia: 01 de maio  de 2010  (Sábado) 
 

• A partir das 09h00 – Competição Contrarelógio (todas as categorias) 

• Local: Av. Arthur Costa Filho – Centro 

Caraguatatuba – SP  

o LC1, LC2,LC3 e LC4 

o PC1, PC2,PC3 e PC4 

o HC1, HC2, HC3 

o Tandem 
 

Dia: 15 de novembro de 2010  (Domingo) 
 

• A partir das 09h00 – Competição para todas as classes 

• Local: Av. Arthur Costa Filho – Centro 

Caraguatatuba – SP  

• 14h00 – Saída do hotel e retorno dos atletas 
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A Copa Brasil de Ciclismo Paraolímpico 2010, será um dos eventos 

que serão usados como base para a formação da Equipe Paraolímpica Brasileira que 

representará o Brasil no Campeonato Mundial de Ciclismo Paraolímpico UCI 2010, 

que será realizado Baie-Comeau, Canadá, no período de 17 a 22 de agosto de 2010. 

 

Para a convocação da Seleção Brasileira Paraolímpica de Ciclismo 

que participará do Campeonato Mundial Paraolímpico de Ciclismo – UCI 
2010 serão considerados os resultados obtidos pelos atletas na Copa Brasil 
de Ciclismo Paraolímpico 2010 e no Campeonato Brasileiro Paraolímpico de 

Ciclismo Estrada e Contra Relógio 2010, por meio de um ranking nacional 

somando os resultados dos atletas nas duas provas. 
 

A Copa Brasil de Ciclismo Paraolímpico 2010, será regida pelas 

regras oficiais da  UCI e IPC. 

 

A Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e o Comitê Paraolímpico 

Brasileiro poderão realizar controle de dopping durante a competição, de acordo 

com as normas internacionais regidas pela WADA. 

 

A Copa Brasil de Ciclismo Paraolímpico 2010 será realizada pela 

Confederação Brasileira de Ciclismo com o apoio do Comitê Paraolímpico Brasileiro 

e parceria com o Clube de Ciclismo São José dos Campos e a LIDER – Liga de 

Desportos de Rendimento e de Base da Capital, Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 

  Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com o 

Departamento de Ciclismo Paraolímpico da Confederação Brasileira de Ciclismo, via 

e-mail (cilismo.paraolimpico@cbc.esp.br).   

 
 

 

 

 

Confederação Brasileira de Ciclismo 
Departamento de Ciclismo Paraolímpico 

 
 


