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I. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

ART. 01 – O Presente regulamento se aplica a clubes, ligas, ciclistas, dirigentes, 

mecânicos, técnicos, auxiliares, etc. e aqueles que de alguma forma estejam envolvidos 

nas provas do Campeonato Baiano de BMX realizadas pela ASSOCIAÇÃO Bicicross de 

Salvador com a supervisão da FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO . 

ART. 02 – Todas as pessoas envolvidas nas provas, bem como na organização das 

mesmas estão obrigadas a conhecer e acatar o presente regulamento, não podendo 

alegar desconhecimento aos preceitos aqui expostos. 

ART. 03 – Todo o desrespeito ou infração as normas e regras aqui estabelecidas deverão 

ser severamente passivas de penalidades de acordo com as normas vigentes no código 

nacional de disciplina desportiva. 

ART. 04 – Todos os envolvidos estão sujeitos a aplicação deste regulamento, tanto nas 

imediações como no local de competição, antes, durante, e após a realização das 

competições. 

ART. 05 – O objetivo deste regulamento é normalizar e regulamentar a prática do 

desporto do ciclismo BMX. 

 

II. Circuito Bmx  - CAMPEONATO BAIANO DE BICICROSS e COPA BAHIA DE BMX 

ART. 06 – O Circuito BMX composto pelos eventos, Campeonato Baiano de Bicicross e a 

Copa Bahia de BMX edição 2020 será realizado em 03 etapas cada evento no período de  

2020/2021. Para apurar o campeão será a somatória das etapas sem descartes. Devido 

a pandemia da COVID a Federação Baiana de Ciclismo decidiu isentar os atletas da taxa 

de anuidade de  filiação/renovação para pontuar para o ranking das competições. Para 

os atletas não cadastrados na FBC necessário o envio da documentação.  
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III. CALENDÁRIO 

CIRCUITO BMX CALENDÁRIO 

20/12/2020  1ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO DE BMX  SALVADOR 

24/01/2021  2ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO DE BMX  CAMAÇARÍ 

07/02/2021  3ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO DE BMX  ITABERABA 

   

10/01/2021  1ª ETAPA - COPA BAHIA DE BMX SALVADOR 

14/02/2021  2ª ETAPA  - COPA BAHIA DE BMX SALVADOR 

07/03/2021  3ª ETAPA  - COPA BAHIA DE BMX SALVADOR 

 

IV. CATEGORIAS  

ART.08: ARO 20 – Elite Opem,  MEN 17/29 anos, Máster 30+ anos, Boys 15/16, Boys 

13/14, Boys 11/12, Boys 09/10, Boys 07/08 anos, Boys 05/06 anos, Feminino até 13 nos, 

Feminino 14+ anos, Iniciantes 

ARO 24 – Cruiser 17/29 anos , Cruiser 30/39anos, Cruiser 40/49 anos, Cruiser 50+ anos 

ARO 26 – MTBX OPEM 

ART.09 – A categoria do Piloto é determinada pelo seu ano de nascimento. Para os 

pilotos avulsos serão exigidos a carteira de identidade no ato da inscrição. 

Categoria  Elite Opem: Será opcional a passagem pela reta Pro. 

 

Escore fase classificatória 

1° 01 pontos 

2° 02 pontos 

3° 03 pontos 

4° 04 pontos 

5° 05 pontos 

6° 06 pontos 

7° 07 pontos 

8° 08 pontos 

Pontos Fase Final(Ranking) 

1° 10 pontos 

2° 08 pontos 

3° 06 pontos 

4° 05 pontos 

5° 04 pontos 

6° 03 pontos 

7° 02 pontos 

8° 01 pontos 

O escore são pontos obtidos de acordo com a posição de chegada de cada piloto ao 

cruzar a linha de chagada em cada bateria. Quando 08 pilotos inscritos será apurado o 

resultado do piloto que somar o menor número de pontos após as 03 baterias 

classificatórias, obtendo o resultado final. Quando 09 ou mas pilotos inscritos numa 

mesma categoria, será realizado as 03 baterias classificatórias mas a final. 
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V. FILIAÇÕES 

ART.10 – Para pontuar para o ranking estadual nas competições do Campeonato Baiano 

de Bicicross e participar de provas oficias da CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo e 

da UCI- União Ciclística Internacional os pilotos deverão estar filiados a FBC. Somente 

receberão premiação do ranking final os três primeiros colocados do ranking de cada 

evento. 

OBS: A isenção da filiação refere-se apenas para pontuar para o ranking do Campeonato 

Baiano de BMX e Copa Bahia de BMX 2020. 

ART.11 – O Piloto passa a pontuar para o ranking e participar das seletivas para integrar 

a delegação Baiana  apartir da data de recadastro ou filiação.   

ART.12 – Para os pilotos que foram filiados em 2019, deverão apenas entregar o 

atestado médico atualizado a ABSBMX. 

Para os pilotos com novas filiações deverão encaminhar a seguinte documentação: 

A – Ficha de inscrição e filiação da Federação e quando menor assinada pelo 

responsável. 

B – Apresentar uma foto ¾ colorida. 

C – Fotocópia do RG e CPF do atleta e do responsável em caso de menor de idade. 

D – Atestado médico com o grupo sangüíneo e o fator RH. 

E-   Fotocópia do comprovante de residência 

 

VI. AVULSO 

ART.13 – Poderão participar do Campeonato Baiano de Bicicross no ano de 2020 filiados 

e não filiados, como pilotos avulsos do estado da Bahia e de outros estados, Pilotos de 

outros estados podem participar do evento, mas não poderá fazer parte do ranking 

oficial, conforme critério  estabelecido pela FBC - Federação Baiana de Ciclismo.  

 

VII. INSCRIÇÕES 

ART.14 – Serão aceitas as inscrições por pilotos, associações, clubes, equipes e 

federações respeitando as respectivas datas, prazos e valores abaixo: 

Até 09:00h do dia de  cada etapa: Filiado e não filiado R$40,00  
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ART.15 – A Confirmação e pagamento das inscrições será no Domingo dia da competição 

no local do evento. Os Pilotos menores de 16 anos deverão ter suas inscrições 

confirmadas por um responsável. 

ART.16 – Enviar formulário de inscrição para o e-mail absbicicross@hotmail.com  

NOME, DATA NASC, EQUIPE, NUMERO DA PLACA, LICENÇA CBC 

 

VIII. PREMIAÇÃO  

ART.17 – Para todas as categorias serão premiados da seguinte forma: 

1° ao 3° lugare troféus, 4° ao 8° lugares medalhas 

Medalha de participação para os atletas que não avançaram para as fases finais.  

ART.18 – Além da premiação de troféus e medalhas a categoria Elite Opem será 

premiada com o rateio de 100% das inscrições pagas das respectivas categorias, para os 

03 primeiros colocados na seguinte ordem de rateio: 

1° lugar – 50%, 2° lugar- 30%, 3° lugar- 20% 

Poderá o organizador local do evento acrescentar valores de premiações extra. 

 

IX. PREMIAÇÃO RANKING FINAL 

ART.19 – Para todas as categorias serão premiados da seguinte forma: 

1° ao 3° lugar – troféus e certificados  

Campeão Baiano  Elite Opem – 01 quadro BMX PKS 

Receberá premiação do ranking final do Campeonato Baiano de BMX  e da Copa Bahia 

de BMX os pilotos filiados que participarem das 03 etapas.  

1° a 3° lugares – troféus por  equipes. 

OBS: Para cada evento será entregue premiação do ranking. Será duas premiações. 

 

X. PLACAS 

ART.20 – A ABSBMX disponibilizará placas com numeração apenas na primeira etapa. 

Será entregue 01 placa por piloto. A mesma placa deverá ser utilizada em todas as 

etapas do Campeonato Baiano de Bicicross e da Copa Bahia de BMX.  

ART.21 – Não é obrigatório a utilização da placa oficial do evento. 

 

 

mailto:absbicicross@hotmail.com
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XI. COMPORTAMENTO, CONDUTA, INFRAÇÕES 

ART.22 – Este regulamento é aplicável, inclusive aqueles pilotos, pais, dirigentes, 

comissários etc. que se encontrem apenas como espectadores do evento. 

ART.23 – Não insultar em público comissários, dirigentes ou autoridades 

correspondentes a que servir. 

ART.24 – É proibido o atleta fazer seu aquecimento no mesmo circuito ou percurso, em 

que estiver acontecendo à prova, a não ser conforme autorização do diretor da prova. 

ART.25 – Toda reclamação deverá ser feita pelo representante do clube, ou pelo piloto 

ao diretor da prova. 

ART.26 – Todo piloto deverá apresentar-se corretamente uniformizado. 

ART.27 – É proibido ao piloto passar ou cruzar a linha de chegada em sentido contrário. 

Sob nenhum protesto poderá desobedecer esta determinação. 

ART.28 – Entre os pilotos é terminantemente proibido impulsionar ou empurrar outro 

piloto, mesmo que ambos sejam da mesma equipe. 

ART.29 – Todo piloto que tentar ou usar métodos anti  desportivos, sofrerá severas 

penalidades. 

ART.30 – Constituem infrações extremamente graves; 

A) Praticar atos obscenos, utilizar gestos e palavras censuráveis, ou emitir, por escrito 

conceitos à disciplina ou à moral desportiva; 

B) Tentar agredir fisicamente, pilotos, diretores, comissários, dirigentes ou qualquer 

outra pessoa; 

C) Invadir ou promover desordem em dependências desportivas; 

D) Desrespeito aos comissários, pilotos, dirigentes e qualquer outra pessoa; 

E) Ofender moralmente pessoas do público, pilotos, dirigentes e quaisquer outras 

pessoas; 

F) Usar violência sob qualquer pretexto; 

G) Proibido receber a premiação sem uniforme, descalço ou sem tênis; 

H) O Piloto que não cumprir ou diminuir o percurso da prova. 

 

 

 

XII. PENALIDADES 
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ART.31 – Conforme a natureza da infração cometida poderá ocasionar uma ou várias 

das sanções aqui estipuladas: 

A) AVISO VERBAL 

B) ADVERTÊNCIA VERBAL 

C) IMPEDIDO DE LARGAR NA PROVA 

D) RECUO DE UMA OU VÁRIAS POSIÇÕES 

E) DESCLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

F) EXCLUSÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

G) ADVERTÊNCIA POR ESCRITO 

H) SUSPENSÃO POR UMA PROVA 

I) SUSPENSÃO POR MAIS DE UMA PROVA 

J) EXCLUSÃO DO CAMPEONATO 

 

ART.32 – Aplicam –se além das medidas disciplinares previstas neste regulamento, 

outras sanções de ordem administrativas, a critério da ABSBMX - FBC. 

 

XIII. CRITÉRIOS DE SELETIVAS PARA DELEGAÇÃO BAIANA 

ART.33 – Para participar da Delegação Baiana de Bicicross o piloto deverá estar filiado a 

FBC e participar do Campeonato Baiano de BMX no ano de 2020/2021.  

ART.34 – Serão analisados os resultados e ranking individual de cada piloto. Não será 

obrigatório o piloto correr na mesma categoria estadual na categoria nacional e 

internacional.  

ART.35 – O Piloto convocado terá um tempo estabelecido para confirmar a sua 

participação quando for convocado, a não participação de 02 provas pela delegação 

implica a convocação do piloto para outras competições.  

ART.36 – O piloto que confirmar a sua participação na delegação e no dia da viagem não 

aparecer, ou não justificar, perderá os benefícios de ser convocado novamente mesmo 

com bons resultados. Será obrigatório utilizar o uniforme da FBC no período de 

participação das competições pela delegação.  
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XIV. COMPETIÇÃO POR EQUIPE 

ART.37 – Inscrição:  sem taxa 

ART.38 – Cada equipe poderá inscrever 05 pilotos de qualquer categoria. Para inscrever 

o piloto para pontuar pela equipe a categoria deverá ter no mínimo 03 pilotos inscritos 

por etapa. As inscrições serão realizadas 10 minutos após a divulgação da súmula de 

cada etapa no dia da competição.  

ART.39 – Serão premiados com troféus a equipe Campeã, Vice e 3° lugar no ranking final 

do Campeonato Baiano de Bicicross e Copa Bahia de BMX 2020.  

ART.40 – Pontuação por equipe 

Fase Classificatória 

1° 10 pontos 

2° 08 pontos 

3° 06 pontos 

4° 05 pontos 

5° 04 pontos 

6° 03 pontos 

7° 02 pontos 

8° 01 pontos 

Fase Final 

1° 20 pontos 

2° 16 pontos 

3° 12 pontos 

4° 10 pontos 

5° 08 pontos 

6° 06 pontos 

7° 04 pontos 

8° 02 pontos 

Fase Semi Final 

1° 10pontos 

2° 08 pontos 

3° 06 pontos 

4° 05 pontos 

 

XV. ALOJAMENTO 

ART.41 – Não será obrigatório a organização local hospedar pilotos e nem disponibilizar 

alojamento. Mas se a organização local disponibilizar será uma grande ajuda aos pilotos. 
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XVI. PROGRAMAÇÃO DE TREINOS 

ART.42 –  Programação prevista  

 

Domingo 

Treinos oficiais: 08h00minh ás 09h50min 

Inicio fase classificatória ás 10h00min 

Inicio fase final ás 12h00minh 

Premiação entre 13h ás 14h 

 

XVII. APOIO LOGISTICO 

ART.43 – Será montado Box para vendas de água, isotônico, lanches e refeições.  

XVIII. SERVIÇO MÉDICO 

ART.44 – Haverá ambulância com enfermeiros nos treinos oficiais e na competição. 

XIX. SÚMULAS 

ART.45 – Será divulgada  as súmulas no domingo no painel de informações.  

XX. SEGURANÇA 

ART.46 – A organização local de cada etapa do Circuito BMX 2020/2021 deverá oferecer 

aos pilotos segurança e o apoio da Policia Militar ou Guarda Municipal. 

XXI. EQUIPAMENTOS 

ART.47 – Para participar das competições o piloto deverá ter seus equipamentos, Luva, 

Capacete fechado, Tênis, Camisa manga longa, cotoveleira, caneleira, calça ou bermuda 

para BMX. Não será permitido treinar e competir sem uso dos equipamentos 

OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA DO PILOTO. 
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XXII. POSIÇÃO DE LARGADA 

 ART.48 –   Para todas as provas deverão ser utilizados o Randon gate(eletrônico). Abaixo 

a ordem das raias da fase classificatória. Na fase semi final e final serão sorteadas as 

raias. 

Raias fase classificatória 

8 2 3 

7 6 1 

6 3 5 

5 1 7 

4 8 2 

3 5 6 

2 7 4 

                                                               1 4 8 

 

 

XXIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

ART.49– Todos envolvidos no artigo 01 estão obrigados a tomar conhecimento das 

alterações e modificações deste regulamento. 

ART.50 – Para provas especificas deverá haver regulamento apropriado. 

ART.51 – Toda e qualquer reclamação deverão ser apresentadas por escrito e assinada, 

até 20 minutos após o término de cada prova . 

ART.52 – Não serão aceitas reclamações coletivas, somente poderá apresentar o 

responsável pelo clube ou pelo piloto, quando menor de idade pelo responsável. 

ART.53 – Julgada procedente a reclamação será divulgada. 

ART.54 – caberá ao Presidente, Diretor da prova ou Comissário, resolver qualquer caso 

oriundo de reclamações ou problemas técnicos não previstos neste regulamento. 

ART.55 – São autoridades da prova; 

A) DIRETOR DA PROVA 

B) COMISSÁRIOS 

C) DIRIGENTE 
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ART.56 – o diretor da prova poderá indicar comissários adjuntos, comissários auxiliares 

sobre sua responsabilidade e critérios para cobertura e apoio em cada etapa. 

ART.57 – Este regulamento técnico foi elaborado tendo por base as normas, da 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO que segue as normas internacionais da UC I 

– UNIÃO CICLISTICA INTERNACIONAL.  

www.fbciclismo.com.br 

www.cbc.esp.br 

www.uci.ch 

ART.58 – Todas as informações dos campeonatos estarão disponíveis no site da 

instituição. 

WWW.ABSBMX.COM.BR  
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