“Relatório de Atividades 2020”

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1. REESTRUTURAÇÃO PÓS PANDEMIA - CONTEXTUALIZAÇÃO
Devido a Pandemia COVID-19 a Confederação Brasileira de Ciclismo adotou alguma ações de
prevenção, dentre elas estabeleceu o trabalho Home Office para seus colaboradores em Março/2020, conforme
comunicado divulgado no site oficial e também nas redes sociais da organização.

Desde então, nossos contatos de e-mail, número do celular e Whatsapp foram colocados à disposição
para que todos os interessados tivessem acesso direto aos colaboradores nas áreas específicas.
Diante desse cenário, os colaborados do Departamento Técnico Administrativo permaneceram a

disposição para o pronto atendimento à comunidade ciclística, que vai desde os filiados, organizadores de
eventos, comissários, presidentes de federações e as organizações esportivas, como COB, CPB, COPACI, UCI,
dentre outros, no intuito de dar andamento as atividades de responsabilidade do Departamento.

Para melhor visualização, a seguir estão os contatos dos colaboradores publicados no site da CBC:

1. REESTRUTURAÇÃO PÓS PANDEMIA – CONTATOS NO SITE

2. CALENDÁRIO DE EVENTOS – RANKING NACIONAL/INTERNACIONAL
O Calendário de Eventos da CBC abrange, anualmente, a organização e realização de provas nacionais
nas 05 disciplinas olímpicas do Ciclismo: Estrada, Pista, Mountain Bike XCO, BMX Racing e Freestyle; o
Paraciclismo e 10 não olímpicas, relacionadas ao Mountain Bike. Além dos eventos nacionais, o Calendário
contempla também a realização de provas internacionais. Importante ressaltar que, todos os eventos somam
pontos para o ranking nacional/internacional, o que define também os critérios para o Bolsa Atleta.
Nesse universo, a maioria são organizadores de eventos com provas chanceladas pela CBC, sendo
que, a responsabilidade direta de realização da CBC está nos Campeonatos Brasileiros de todas as disciplinas e
categorias (base, elite e masters).
Em 2020 foram inscritos um total de 191 eventos, sendo 18 deles internacionais (Mountain Bike,
BMX Racing e Paraciclismo), no entanto em razão da pandemia, o calendário foi suspenso e a maioria dos
eventos foram cancelados.
No esquema a seguir, é possível ver a quantidade de eventos inscritos por disciplina em 2020.

2. CALENDÁRIO DE EVENTOS - PRÉ PANDEMIA 2020
Total de 191 eventos programados em 2020, sendo 173 nacionais e 18
internacionais (Mountain Bike, BMX Racing e Paraciclismo):
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3. CALENDÁRIO DE EVENTOS – REALIZADOS EM 2020
Dos 191 eventos programados, apenas 02 eventos internacionais de MTB e 01 de responsabilidade
direta da CBC foram realizados antes da pandemia.

Durante a pandemia, somente 01 evento de responsabilidade direta da CBC foi realizado – o
Campeonato Brasileiro de MTB XCO/XCC/E-Bike, no período de 30/10 à 01/11/2020, em Mairiporã-SP,
sendo possível em razão do momento da pandemia e das características das provas, realizadas em local

totalmente aberto, sem público, além de que atendeu todas as medidas sanitárias em vigor em nível
municipal, estadual e nacional.
Já o Campeonato Brasileiro de Pista e Estrada Sub-23/Elite, também de realização da CBC

programado para o período de 30/11 à 06/12/2021, na cidade de Curitiba-PR foi cancelado pelo município
em função do agravamento da pandemia no estado, o que inviabilizou a sua realização.
Para melhor visualização, a seguir estão imagens dos eventos realizados pela CBC, validos pelo
Ranking Nacional:

3. CALENDÁRIO 2020 – REALIZAÇÃO CBC (ANTES DA PANDEMIA)
COPA BRASIL DE PARACICLISMO DE ESTRADA – ETAPA #1
De 15 e 16 de fevereiro – Paulínia-SP

PARCERIAS:
 Prefeitura Municipal de Paulínia
 Paulínia Bicicross Clube

3. CALENDÁRIO 2020 – REALIZAÇÃO CBC (DURANTE A PANDEMIA)
CAMPEONATO BRASILEIRO DE MTB XCO / XCC / E-Bike (Categorias de Base, Elite e Masters)
De 30 de outubro a 01 de novembro– Mairiporã-SP

PARCERIAS:
 Prefeitura Municipal de Mairiporã
 Tribo do Pedal Selvagem

3. CALENDÁRIO 2020 – EVENTO CANCELADO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE PISTA (Junior / Sub-23 / Elite) E ESTRADA (Sub-23 e Elite) 2020
De 30 de novembro a 06 de dezembro – Curitiba-PR

Pista: Velódromo Municipal

PARCERIAS:
 Prefeitura Municipal de Curitiba
 SMELJ

Estrada: largada / Chegada em frente o
Parque Barigui

4. PROJETOS APROVADOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Atualmente, o Departamento Técnico tem trabalhado na elaboração de projetos de lei de
incentivo ao esporte, tanto em nível estadual (Paraná), como Nacional através da Lei Federal.
O resultado desses esforços é a aprovação de 01 Projeto na Lei de Incentivo Federal, que está
em fase de captação de empresas incentivados e mais 02 projetos estaduais aprovados e captados.
São eles:
1. 10ª Volta Ciclística Internacional do Paraná – Ciclismo de Estrada – Lei de Incentivo Federal
2. Circuito Pan Americano de Paraciclismo de Pista e Estrada – Lei de Incentivo Estadual (Paraná)
3. Campeonatos Brasileiros de Ciclismo de Pista Sub-23/Elite e Estrada Sub-23/Elite/Categorias de Base – Lei de
Incentivo Estadual (Paraná)
Veja a seguir o detalhamento de aprovação de cada um dos projetos:

4. PROJETOS APROVADOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
1. 10ª Volta Ciclística Internacional do Paraná – Ciclismo de Estrada - Captação até 06/2021.

4. PROJETOS APROVADOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 2020
2. Circuito Pan Americano de Paraciclismo de
Pista e Estrada (Valores já captados com
execução prevista em 2021)

4. PROJETOS APROVADOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 2020
3. Campeonatos Brasileiros de Ciclismo de Pista
Sub-23/Elite e Elite e Categorias de Base (Valores
já captados com execução prevista em 2021)

5. INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CICLISMO BRASILEIRO
Há vários meses estamos enfrentando uma pandemia mundial, o que acarretou novas realidades em todas as
áreas da sociedade, não sendo diferente no meio esportivo. As atividades diárias e profissionais tiveram que se adequar
ao “novo normal” e ficar em casa nos trouxe inúmeras desafios, mas por outro lado nos fez enxergar uma grande
capacidade de nos adaptar e criar novas oportunidades.
Dentre as ações realizadas durante esse período desafiador, a CBC por sua vez, criou em Julho/2020 o Instituto

de Educação do Ciclismo Brasileiro, com a finalidade de democratizar o acesso as informações, a formação e capacitação
de um grande número de profissionais da comunidade ciclística ou interessados nas temáticas em pauta, com custo
reduzido, o que talvez não seria possível de forma presencial, contribuindo assim para o desenvolvimento do ciclismo
Dessa forma, o Instituto de Educação do Ciclismo Brasileiro surge com objetivo defindo em: Informar, capacitar
e qualificar profissionais envolvidos com o ciclismo olímpico por meio de cursos EAD, oportunizando o atendimento à
atletas, federações, árbitros, organizadores, treinadores, profissionais multidisciplinares e para a comunidade em geral.
Veja a seguir os números de cursos e profissionais contemplados durante o período de Julho à Dezembro/2020

5. INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CICLISMO BRASILEIRO
CURSOS REALIZADOS DE JULHO À DEZEMBRO/2020:

Parceria:

Nota-se que, no período de Julho à Dezembro/2020, foram ofertados 06 Cursos e um total de 464
profissionais formados e devidamente certificados pela CBC. Os Cursos do Paraciclismo, contaram ainda com a
parceria da UNIFESP com o selo no processo de certificação.

5. INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CICLISMO BRASILEIRO
NOVOS CURSOS PROGRAMADOS PARA 2021 (CICLISMO OLÍMPICO E PARALÍMPICO):

EDUCAÇÃO ANTIDOPING

ARBITRAGEM

Destinado à comunidade ciclística,
principalmente atletas

• Comissários Estaduais e Nacionais
(todas as disciplinas)

INTRODUÇÃO / INICIAÇÃO

GESTÃO ESPORTIVA

• Pedagogia do Ciclismo
• Introdução ao Paraciclismo
• Introdução às Disciplinas Olímpicas

• Gestão e Planejamento
Estratégico para Federações
• Prática e Organização de eventos

TREINAMENTO
• Curso de Treinador Nacional –
Nível 1, 2 e 3

OUTROS
• Mecânica Básica para o Ciclismo
em Geral
• Mecânica para Competições
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