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LINHA DO TEMPO - 2010-2013
1. ESCALAS : Sem parâmetros oficiais
2. CALENDÁRIO: Problemas com cumprimento de datas,
de normas de regulamento para as classes, de envio de
resultados para ranking, de distribuição desigual e sem
parâmetros claros para as classes das provas de ranking
para as 05 regiões do Brasil.
3. CURSOS: Esporádicos.

2014
 CALENDÁRIO: Redefinição em reunião interna da CBC para os parâmetros de eventos de ranking nacional.
 INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM E PUBLICAÇÃO EM NOTA OFICIAL:
 Coordenador: Iverson Ladewig: Comissário Internacional UCI de Estrada, Pista e Paraciclismo
 Membro: Marco Antonio Barbosa: Ex-comissário Continental e Diretor Técnico da CBC;
 Membro: Elaine Silveira Sirydakis: Comissária Internacional UCI de Estrada; Nacional Elite UCI de Pista e
Depto técnico da CBC

 AÇÕES DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM EM CONJUNTO COM DEPARTAMENTO TÉCNICO DA CBC.
 Início do processo de reciclagem, capacitação e nivelamento dos árbitros nas 05 regiões do país no intuito de:
 Saber quem eram os comissários atuantes no Brasil e classificá-los em níveis (Regional, Estadual e Nacional)
 Desenvolver um parâmetro de escalas de indicações

 Levantamento de dados para estudo minucioso do calendário nacional e planejamento das mudanças em
regulamento para vigorar a partir de 2015;
 Verificação de calendário de outros países.

2015
 Indicações: Entra em vigor a indicação do comissário
nacional em provas do calendário de Estrada Classe 3
como teste.
 Calendário: Inicio do processo de nivelamento e
redefinição de classe dos eventos a fim de igualar a
condição organizacional
das provas e oferecer
eventos de qualidade aos participantes de acordo
com os relatórios enviados dos comissários indicados;

 Cursos: Ministrados por instrutores UCI aos
comissários participantes aprovados no processo de
2014 para capacitação, treinamento e preparação
para os JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016.

2015
 CRIAÇÃO DA ABCC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMISSÁRIOS DE CICLISMO
 Por quê? Devido as inúmeras mudanças e a
necessidade de organização da classe, buscando a
melhoria de conhecimento teórico e prático dos
árbitros atuantes e futura capacitação de novos
árbitros das 5 regiões do país visando o auxílio no
desenvolvimento do ciclismo como um todo no país;
 Como? Mediante reunião dos comissários cadastrados
e nivelados como nacionais atuantes e posterior
assembleia para eleição da diretoria e estabelecimento
do Estatuto.

 Atuação: Aval da CBC em
representantes dos comissários.

reunião

com
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2016
 Indicações: Entra em vigor a indicação do
comissário nacional em provas do calendário de
Estrada e MTB
 Cursos: Organização e realização de cursos de
Comissários Estaduais de acordo com as
necessidades e solicitações das Federações
mediante disponibilidade dos ministrantes;
 1º Curso: realizado no novo formato de
organização – NÍVEL ESTADUAL – ARACAJU/SE.

 Atuação: Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Rio 2016.

2017
 Indicações: Estrada / MTB.

 Cursos Estaduais: Estrada – 02 / MTB – 02
 Nivelamento Nacional Estrada – Durante o
Campeonato Brasileiro de Estrada em Maringá.
18 Candidatos – 44% Aprovados.
 Cursos Internacionais : Envio de um candidato
ao Curso de Comissário Internacional de MTB
da UCI em Aigle, na Suíça. OBS.: Aprovado!
 Regulamento: Atualização e divulgação do
regulamento oficial de comissários de ciclismo.

2018
 Indicações: Estrada / MTB / BMX / Paraciclismo e participação de 9 árbitros Mundial de Paraciclismo. E envio
dos feedbacks para organizadores / Recebimento dos diversos stakeholders.
 Cursos Estaduais: Estrada – 02 / MTB – 02.
 Nivelamento Nacional Estrada – Durante o Campeonato Brasileiro de Estrada em Maringá (15 Candidatos –
46% Aprovados), ministrado por Comissários Internacionais de Estrada do Brasil.

2018
 Curso Nacional de MTB – 3 dias - Curitiba/PR – ( 31 Candidatos - 45% aprovados) ministrado por Comissários
Internacionais de MTB do Brasil
 Atualização e Workshop de Paraciclismo – São Paulo, durante o Panamericano de Paraciclismo.
 Curso Nacional de BMX – Durante a Copa Brasil Internacional de BMX, em São Paulo, ministrado pelo
Comissário Internacional de BMX Loyal Ma, em parceria com a Penk’s.

 Cursos Internacionais : Envio de dois candidatos para o curso de Comissário Nacional Elite de Pista, em Aigle, Suíça,
como preparatório para o curso de Comissário Internacional de Pista em 2019. OBS.: Aprovados!

2019 / 2020
 Indicações: Estrada / MTB / BMX / Paraciclismo.

 Cursos Estaduais: De acordo com as necessidades e solicitações das Federações mediante
disponibilidade dos ministrantes;
 Curso Nacional de Estrada – Programado para fim do 2º semestre

 Curso Nacional de MTB – Programado para fim início de 2020.
 Curso Nacional de Pista – Programado para fim do 1º semestre.
 Cursos Internacionais : Curso Internacional de Pista, em Aigle, Suíça, início de Outubro. Brasil: 02
vagas.

*ESCALAS – PARÂMETROS GERAIS
A Comissão de Arbitragem: ao fazer as escalas de comissários para os eventos de ranking, leva em
consideração alguns dos fatores abaixo (não necessariamente na ordem listada):
1. Classe do Evento x Experiência do comissário x nível (classificação) do comissário;
2. Local de origem x destino do comissário;
3. Disponibilidade;
4. Habilidades interpessoais do comissário (Empatia, ética, coordenação, organização,
comprometimento, trabalho em equipe, didática, apresentação, comportamento sob pressão, etc) ;
5. Envio de Resultados e Relatórios no formato correto e no prazo;
6. Feedback dos organizadores e/ou outros stakeholders;
7. Solicitação dos organizadores e/ou Federações

