“Relatório de Atividades 2020”

ALTO RENDIMENTO

OBJETIVOS 2020

Alto Rendimento
O objetivo principal foi conquistar o maior número de vagas possíveis
e garantir a preparação adequada para os atletas disputarem os Jogos
Olímpicos.
Desenvolvimento
Os objetivos foram detectar talentos e fomentar o ciclismo entre
jovens, com ações voltadas para realização de Training Camps,
capacitação de Profº de Educação Física em pedagogia do ciclismo e
capacitação Treinadores.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO CICLISMO NOS ÚLTIMOS ANOS
EVENTO

RESULTADO
7º lugar - Estrada feminino com Flávia de Oliveira
3 Pratas
BMX Racing Masculino – Anderson Ezequiel
BMX Racing Feminino – Paôla Reis
MTB Masculino – Henrique Avancini
1 Bronze
Mountain Bike Feminino – Jaqueline Mourão
2 Bronzes - Pista Masculino
Omnium: Gideone Monteiro
Team Sprint: Hugo Osteti, Flávio Cipriano e Kácio Freitas
Campeão Mundial de MTB XCM Elite Masc. – Henrique Avancini
1 Bronze - Elite masculino – Anderson Ezequiel
5º lugar - Etapa da Copa do Mundo 2019 - Elite feminino – Paôla
Reis

PRINCIPAIS RESULTADOS DO CICLISMO NOS ÚLTIMOS ANOS

Avancini vencendo uma etapa de Copa do Mundo
em 2020 na República Checa

USO DO LEGADO OLÍMPICO

Atletas da seleção brasileira de Pista
treinando no Velódromo Olímpico
Parque da Barra/RJ.

Velódromo de Indaiatuba utilizado para
Campeonatos Nacionais e treinamentos das
Seleções Nacionais de Paraciclismo.
Atletas da seleção brasileira utilizando as
instalações do Centro de Treinamento do
Time Brasil
Parque da Barra/RJ, para treinamento de
força e recuperação.

USO DO LEGADO OLÍMPICO

Atletas da seleção brasileira de BMX
Racing em treinamento no Centro de
Treinamento de Londrina/PR, como
preparação para as provas válidas para o
Ranking Olímpico.

A Confederação faz a manutenção do Centro de Treinamento e
da Pista de BMX Supercross (mesmo padrão das pista
olímpicas), localizada no complexo do autódromo de Londrina.
No local, além da pista contém uma espaço para academia e
vestiários.

USO DO LEGADO OLÍMPICO
Montagem da Sala de avaliação e
treinamento no Centro de Treinamento
de Londrina

Com a aquisição dos equipamentos para o
desenvolvimento da força, será possível realizar
treinos mais específicos, pois já estarão integrandos
junto a pista e desta forma pode-se avaliar de forma
mais efetiva a transferência do treinamento com
pesos para o treinos específico.

Os equipamentos de fisioterapia auxiliam na
prevenção e tratamento de lesões, além de acelerar
o processo de recuperação, permitindo que no dia
seguinte o atleta possa aproveitar melhor o
treinamento.

PROJETOS PARA USO DO LEGADO OLÍMPICO
Centro de Treinamento de BMX Racing e Reforma da Pista Olímpica – Deodoro/RJ

A Confederação em parceria com o COB e Prefeitura do Rio de Janeiro, elaborou
um projeto para a criação de um centro de treinamento e iniciação em BMX
utilizando a pista Olímpica, porém seria necessária a reforma da pista e adequação
da rampa para uma atura compatível para iniciantes, sem perder as características
originais, permitindo assim que competições de nível internacional fossem
realizadas.

Cronograma do projeto de reforma da pista
previsto para ter sido concluído em
março/2020. Porém por conta da pandemia o
projeto encontra-se suspenso.

PROJETOS PARA USO DO LEGADO OLÍMPICO

Estava previsto em parceria com o Governo Federal, COB e
CBC para a retomada da escolinha de ciclismo de pista e
criação de uma sala da CBC para administração técnica do
velódromo, mas o projeto está congelado até definição da
nova equipe de gestão do velódromo.

http://cbc.esp.br/noticias/busca/id/11298

Ações Realizadas em 2020
Alto rendimento
Estrada
• Participação na Volta de San Juan - ARG / 9-12/01/2020 – André Gohr, Renan Quadri,
Alessandro Guimarães, Leonardo Finkler, Vinícius Rangel, e Felipe Ronzani.
• Participação no Tour da Colômbia-COL / 11-16/02/2020 – Alessandro Guimarães, Lauro
Chaman, Renan Quadri, Levy da Matta, Vitor Zucco e Vinícius Rangel.

BMX Racing
• Participação na W.C etapas 1,2,3 e 4 – Sheparton – AUS – Priscilla Stevaux, Renato
Rezende e Aderson Ezequiel.
• Participação na Copa Latino – Bogotá COL – 29/02 – 01/03 – Júlia Alvez e Bruno Cogo.

Ações Realizadas em 2020
Desenvolvimento

Training Camp realizado em parceria com
a Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP,
com a presença de atletas de diferentes
regiões do Brasil, com idades entre 14 e
18 anos da disciplina de estrada.
Foram realizados treinamentos práticos,
testes laboratoriais, palestras
motivacionais e apresentação de
protocolos anti doping.

Ações Realizadas em 2020
Virtuais
Com o objetivo de mitigar os impactos da pandemia na preparação
dos atletas e manter a motivação, foram realizadas lives com
atletas de renome e profissionais relacionados com o esporte,
sempre com o tema longitudinal da preparação durante a
pandemia

Reuniões virtuais com equipe multisciplinar do
Laboratório Olímpico – COB com o objetivo de
discutir a preparação dos atletas olímpicos,
visando melhorar a preparação olímpica.

Ações Realizadas em 2020
Com o início da pandemia, uma das ações tomadas
pela Confederação, com o objetivo de auxiliar os
atletas no treinamento e prevenirem-se contra o
vírus, foi a elaboração de uma cartilha com
orientações para o treinamento

Criação do cadastro nacional dos treinadores de
ciclismo, com o objetivo de identificação,
capacitação e definir ações para o
desenvolvimento deste público

Ações Realizadas em 2020

Curso on-line de pedagogia do ciclismo, capacitando
professores de educação física escolar a introduzirem
e desenvolverem o ciclismo no ambiente escolar

Curso básico para treinadores de ciclismo,
objetivando o nivelamento de capacitação e
desenvolvimento deste público.

Ações Realizadas em 2020

A CBC já atuava em parceria com a FAB, contemplando atletas da disciplina de estrada.
Recentemente, esta parceria foi ampliada de modo a contemplar também atletas das
disciplinas de BMX Racing e Moutain Bike. Portanto agora constam no programa das
Forças Armadas três disciplinas olímpicas.

Ações Realizadas em 2020
Atualização dos Critérios de seleção - 2021

A CBC passou a publicar no inicio do ano os
critérios de seleção, buscando a transparência do
processo e ampliando a credibilidade na
comunidade, e permitindo que assim os atletas
organizem melhor sua preparação

PREPARAÇÃO PARA OS
JOGOS OLÍMPICOS

PREPARAÇÃO JOGOS OLÍMPICOS
Em parceria com o COB, com o objetivo de apoiar os atletas brasileiros com chances de se classificarem para os
Jogos, no BMX os atletas Renato Rezende, Bruno Cogo, Priscilla Stevaux, Paôla Reis e Júlia Alves participaram da
Missão Europa e puderam retomar os treinamento em uma pista oficial após 6 meses sem pista. No MTB o apoio
foi direcionado aos atletas Jaqueline Mourão, Raiza Goulão, Leticia Cândido, Guilherme Gotarde, Henrique
Avancini e Luiz Cocuzzi, em participação no Campeonato Mundial e etapa da Copa do Mundo

http://cbc.esp.br/noticias/busca/id/11273

Envio de atletas para disputarem etapas de Copa do
Mundo e Mundial de MTB.

PREPARAÇÃO
JOGOS OLÍMPICOS
• Critérios de seleção CBC – os atletas melhores ranqueados no ranking
olímpico terão direito a vaga, conforme a quota de vagas conquistadas;

• 5 atletas – até o momento o Brasil possui 5 vagas conquistadas, sendo 3 no MTB e
2 no BMX;

• Sistema de classificação – somam pontos para a nação os três melhores
atletas do ranking individual da UCI;

• Participação em competições – apoio para atletas participação em
competições que somavam pontos para o ranking olímpico;

• Treinamentos – será oferecido apoio para os atletas durante o período de
preparação e aclimatação.

RANKING OLÍMPICO
Os três atletas melhores ranqueados por nação somam pontos para composição do ranking de países.

MTB Elite Masc.

Ranking internacional UCI por nações da categoria Elite
masculino, na disciplina de Mountain Bike.

Ranking internacional UCI Individual dos atletas brasileiros da
categoria Elite masculino, na disciplina de Mountain Bike.

MTB Elite Fem.

Ranking internacional UCI por nações da categoria Elite
feminino, na disciplina de Mountain Bike.

Ranking internacional UCI Individual das atletas brasileiras da
categoria Elite feminino, na disciplina de Mountain Bike.

RANKING OLÍMPICO
Os três atletas melhores ranqueados por nação somam pontos para composição do ranking de países.

BMX Elite Masc.

Ranking internacional UCI por nações da categoria Elite
masculino, na disciplina de BMX Racing.

Ranking internacional UCI Individual dos atletas da
categoria Elite masculino, na disciplina de BMX Racing.

BMX Elite Fem.

Ranking internacional UCI por nações da categoria Elite
feminino, na disciplina de BMX Racing.

Ranking internacional UCI Individual dos atletas da
categoria Elite feminino, na disciplina de BMX Racing.

PREPARAÇÃO
JOGOS OLÍMPICOS em 2021

A CBC em parceria com o COB apoiará os atletas durante o período
de preparação para os Jogos Olímpicos com treinamentos no Brasil,
no exterior e participação em eventos classificatórios.
• Os treinamentos no Brasil serão realizados na pista de BMX no
Centro de Treinamento de Londrina, com apoio técnico e
hospedagem;
• Apoio para participação em provas que ainda somarão pontos
para o Ranking Olímpico na Europa e Américas;

• Envio de atletas para Portugal para cumprir quarentena e
poderem participar das provas classificatórias;
• Atletas classificados treinarão nos Estados Unidos e Europa.
http://cbc.esp.br/noticias/busca/id/11310

PROJETOS 2021

Mapa do Caminho do Atleta
CATEGORIA

Bolsa Pódio + Apoio ao atleta
+ PPO+ Competições +
intercâmbio + L.O.

Atletas preparados para
competir e para a carreira.

Bolsa Atleta + Sel. Nac. +
Apoio ao atleta + Competições
+ Intercâmbio

Jr
Sub 23
Treinadores

Talentos detectados &
treinadores capacitados

CFC + TC + Est. Int + CT /
Parceria c/ escolas de ciclismo
e SME

Crianças, adolescentes e
Professores EF

Prática na escola &
Profº EF cap. em ciclismo

CPC / Parceria com escolas e
Sec. Educação

Alto
Rendimento
Elite
Sub 23
Jr

Participação

MEIOS

Atletas Top Mundial &
Classificados p/ . J.O.

Nível Mundial

Desenvolvimento

ENTREGA

De acordo com os diferentes tópicos da pirâmide esportiva, a CBC tem ações
voltadas para cada nível do desenvolvimento.

PROJETOS PARA 2021
Estrada

MTB

• PARTICIPAÇÃO
✓ Campeonato Panamericano Elite / Sub 23 –
Porto Rico – 12 Atletas
✓ Campeonato Panamericano Jr – Porto Rico –
12 atletas
✓ Jogos Panamericanos Jr – Colômbia 2 atletas

• PARTICIPAÇÃO
✓ Campeonato Pan-Americano de MTB XCO – Porto Rico – 10 atletas
✓ 2 Etapas de WC – Alemanha e República Checa – 5 atletas
✓ Camp. Mundial – Italia – 4 atletas
✓ Jogos Panamericanos Jr – Colômbia 2 atletas

•
✓

ORGANIZAÇÃO
Training Camp – Local a definir – 40 atletas

• ORGANIZAÇÃO
✓ Training Camp – Local a definir – 40 atletas

PROJETOS PARA 2021
BMX Racing

BMX Freestyle

• PARTICIPAÇÃO
✓ Campeonato Pan-Americano –
Perú – 4 atletas
• ORGANIZAÇÃO
✓ Training Camp – local a definir –
40 atletas

•
✓
✓
✓
✓

PARTICIPAÇÃO
Campeonato Panamericano – Perú – 6 atletas
4 Etapas de WC – Itália e Colômbia – 4 atletas
Camp. Mundial – Holanda – 4 atletas
Jogos Panamericanos Jr – Colômbia 2 atletas

• ORGANIZAÇÃO
✓ Training Camp – Londrina – 40 atletas

PROJETOS PARA 2021

Pista
•
✓
✓
✓

PARTICIPAÇÃO
Campeonato Pan-Americano – Perú – 10 atletas
Campeonato Pan-Americano Junior – México – 10 atletas
Jogos Panamericanos Jr – Colômbia 2 atletas

• ORGANIZAÇÃO
✓ Training Camp – Local a definir – 40 atletas

