CONVITE
É com grande satisfação que à ABS-Associação de Bicicross de Salvador vem por meio deste
convidar você e sua equipe para participar da 1ª etapa do Campeonato Baiano de Bicicross 2020.
Devido a pandemia do corona vírus que atingiu toda sociedade do mundo onde diversos eventos
esportivos foram adiados ou cancelados. E neste momento com a flexibilização das medidas
restritivas da cidade de Salvador e tomando os devidos cuidados para realizar um evento seguro
o BMX da Bahia retorna as suas atividades competitivas.
A Competição acontecerá no dia 20 de dezembro na Pista de BMX Tertuliano Torres que esta
localizada

na

entre

pista

da

Avenida

Octávio

Mangabeira,

Praia

do

Corsário,

Salvador. Recentemente a Pista de BMX passou por uma reforma com mudança de obstáculos,
Iluminação e cercamento. O evento segue o calendário oficial da FBC-Federação Baiana de
Ciclismo e conta com o apoio da SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia
através da SETRE - Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.
Vem com agente! Contamos com a sua participação e da sua equipe para juntos fortalecer o
BMX e desenvolver o esporte olímpico no estado da Bahia.

Programação
Domingo 20/12/2020
08:00h - 09:00h Confirmação das inscrições
08:00h - 09:50h Treinos oficiais para todas as categorias
10:00h - 12:00h Inicio das competições e finais
12:30h - 13:00h Premiação
Inscrições
Preencher formulário de inscrição e enviar para: absbicicross@hotmail.com
Valor R$40,00(quarenta reais)

Informações
Fone: (71) 99112 9322
E-mail: absbicicross@hotmail.com
Rede social: @absbmx
Site: www.absbmx.com.br

Kit do atleta
Todos atletas inscritos na 1ª etapa receberá 01 camiseta promocional do evento e 01 placa
PKS com numeração para participar de todas as etapas do Campeonato Baiano de BMX 2020.

Premiação
Para todas as categorias: Troféus 1° ao 3° lugar / Medalhas 4° ao 8° lugar
Elite Opem: Rateio 100% das inscrições para 1° lugar 50%, 2° lugar 30%, 3° lugar 20%

Pontuação para o ranking
Todos os pilotos que participarem do Campeonato Baiano de BMX pontuará para o ranking
estadual FBC com isenção da taxa de anuidade da filiação. Para receber a premiação do ranking
final será necessário participar das três etapas do campeonato, preencher a ficha de filiação FBC
e entregar juntamente com a documentação. Para os atletas já cadastrados esta dispensado a
entrega da ficha.

Premiação do ranking final
Troféus e certificados - 1° ao 3° lugar
Camisa manga longa para o campeão
Quadro PKS aro 20 preto para o campeão na categoria ELITE OPEM

Categorias
BOYS 05-06 ANOS
BOYS 07-08 ANOS
BOYS 09-10 ANOS
BOYS 11-12 ANOS
BOYS 13-14 ANOS
BOYS 15-16 ANOS
MEN 17-29 ANOS
MASTER 30+ ANOS
INICIANTES
MTBX
ELITE OPEM
CRUISER 17-29 ANOS
CRUISER 30-39 ANOS
CRUISER 40-49 ANOS
CRUISER 50+ ANOS
FEMININO ATÉ 13 ANOS
FEMININO 14+ ANOS

Competição por equipes
Inscrição: sem taxa
Cada equipe poderá inscrever até 05(cinco) atletas de qualquer categoria e idade para pontuar
na competição por equipes do Campeonato Baiano de BMX 2020.
Premiação: Troféu 1° ao 3° lugar após a realização das três etapas.
Medidas contra a covid-19
Será disponibilizado aos participantes álcool em gel, água e sabão para higienização das mãos.
Todos os dirigentes, treinadores e atletas inscritos deverá passar por aferição de temperatura.
Obrigatório a utilização de máscara nas dependências da Pista de Bicicross quando não
estiverem na prática desportiva. Todo tipo de aglomeração deverá ser evitado pelos
participantes

e

organização

da

competição. Apenas

pilotos

inscritos

e

em

treinamento/competição poderá circular na cobertura da plataforma de largada. O
Distanciamento social deverá ser respeitado e evitar cumprimentos com abraços e apertos de
mãos.

Ônibus para 1ª etapa Campeonato Baiano de BMX

Será oferecido pela SUDESB como forma de apoio aos atletas e equipes do interior 01 ônibus
saindo da cidade de Itaberaba com parada para embarque na cidade de Feira de Santana. Os
interessados devem entrar em contato com a ABI BMX-Itaberaba e com a ABA BMX-Feira de
Santana para confirmar participação.

