
        
                                                          

 

                                                   GUIA TÉCNICO - INFORMATIVO 

                          CAMPEONATO PARANAENSE DE BMX FRESSTYLE PARK 2021 

 

• As provas serão disputadas sob os Regulamentos da FPC/CBC/UCI. 

• As Tabelas de penalidades aplicáveis são as da CBC/UCI 

• EVENTO SOMENTE PARA FEDERADOS. Todos deverão estar federados até 

18/10/2021. 

 

LOCAL: GUARATUBA/PR 

ENDEREÇO: Av. Paranavaí, 834 

DATA: 30 e 31/10/2021 

INSCRIÇÕES: www.agendaoffroad.com.br 

De: 01/10/2021 até 25/10/2021 

VALOR: R$ 6,00 

ESTACIONAMENTO: Ruas laterais 

MEDIDAS ANTI COVID: Deverá ser mantido o distanciamento social. USO DE MÁSCARA: É 

obrigatório a todos os participantes (pilotos, dirigentes, equipe de trabalho, etc) o uso de 

máscara cobrindo o nariz e a boca durante todo o tempo presente em áreas comuns e/ou 

fechadas. Os pilotos deverão retirar sua máscara apenas momentos antes da sua prova. 

Acesso ao evento: Somente atletas, Staff e mídia na área interna do evento identificadas com 

pulseiras. 

SEGURO: Os ciclistas estarão cobertos por apólice de seguro válida de 6h00 de sábado (dia 

30/10) até 18h00 de domingo (dia 31/10). 

CATEGORIAS:  

Promocional (Masculino e Feminino) 

Tots - até 6 anos de idade. 

Challenge (Masculino e Feminino) 

Iniciante - de 7 a 14 anos de idade. 

Amador - 15 a 29 anos de idade. 

http://www.agendaoffroad.com.br/


        
                                                          

 

Master - 30+ de idade. 

Pro Feminino e Masculino 

• Elite - 15+ de idade. 

Pro Masculino 

• Elite - 15+ de idade. 

PROGRAMAÇÃO: 

SÁBADO - 30/10 (27/11 e 4/12) 

HORA PROGRAMAÇÃO CATEGORIA 

08:00 - 18:00 
TREINOS / RETIRADA DE 
PULSEIRAS 

TODAS 

DOMINGO - 31/10 (28/11 e 5/12) 

HORA PROGRAMAÇÃO CATEGORIA 

08:00 - 10:00 
TREINOS / RETIRADA DE 
PULSEIRAS 

TODAS 

10:00 - 10:20 TREINOS INICIANTE 

10:20 - 10:40 TREINOS AMADOR 

10:40 - 11:00 TREINOS MASTER 

11:00 - 11:30 TREINOS ELITE FEMININO 

11:30 - 12:15 TREINOS ELITE MASCULINO 

12:15 - 13:20 - PAUSA 

13:20 - 13:30 SOLENIDADE DE ABERTURA - 

13:30 - 13:50 FINAL TOTS 

13:50 - 14:20 FINAL INICIANTE 

14:20 - 15:20 FINAL AMADOR 

15:20 - 16:00 FINAL MASTER 

16:00 - 16:30 FINAL ELITE FEMININO 

16:30 - 17:30 FINAL ELITE MASCULINO 

17:40 PREMIAÇÃO TODAS 



        
                                                          

 

Obs: A programação acima é prévia e poderá sofrer alterações sem aviso prévio e a critério da 

organização, de acordo com o número de inscritos, condições meteorológicas, etc. 

EQUIPAMENTO: É obrigatorio o uso de Capacete. Proibido uso de uniforme ou equipamento 

com as cores da UCI. Proibido uso de uniforme de seleção Brasileira e de campeão brasileiro 

(Exceção se o piloto comprovar que é campeão brasileiro de BMX Freestyle Park 2020). 

É altamente recomendável que os pilotos tenham também protetores de costas, cotovelos, 

ombros e proteção da vértebra cervical. 

PREMIAÇÃO: A premiação será feita apos o final da última categoria de cada etapa. 

Os 3 primeiros lugares de cada categoria abaixo receberão troféus, medalhas e brindes em 

cada etapa. 

Categorias 1º 2º 3º 

Pro Masculino 
(Elite) 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha e 
brindes 

Pro Feminino 
(Elite) 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha e 
brindes 

Challenge 
(Amador) 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha e 
brindes 

Challenge 
(Master) 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha e 
brindes 

Challenge 
(Iniciante) 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha e 
brindes 

Promocional 
(Tots) 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha 
e brindes 

Troféu, medalha e 
brindes 

 

Parágrafo único: Se houver menos que 3 inscritos na categoria, esta será agrupada com outra 

similar e NÃO haverá premiação para esta categoria. 

O ciclista deverá obrigatoriamente subir ao pódio quando chamado.  

PONTUAÇÃO: A Pontuação do Campeonato Paranaense será concedida somente a ciclistas 

federados no Paraná., conforme Tabela de Pontuações 2021, que se encontra divulgada no 

site da FPC. 

ALIMENTAÇÃO: Será oferecida gratuitamente no sábado (almoço e jantar) e domingo (almoço)  



        
                                                          

 

ALOJAMENTO: Haverá Alojamento; deverá ser levado colchonetes e roupa de cama e banho. 

A lista com os nomes dos pilotos que ficarão no alojamento e que precisam de refeição 

deverá ser encaminhada até dia 23/10 para a o email da ABMXFM - abmxfm@gmail.com !!!! 

O alojamento e a alimentação estão restritos aos pilotos. 

O Regulamento do Campeonato Paranaense de BMX Freestyle encontra-se divulgado no site 

de inscrições, no site da Federação Paranaense de Ciclismo e suas redes sociais. 

Poderá haver alterações no Regulamento, a critério técnico. 

 

Organização  

Paraná Esporte / Jogos de Aventura e Natureza 

ABMXFM - Associação Bmx Freestyle de Maringá  

https://instagram.com/abmxfm 

abmxfm@gmail.com 

 

Supervisão 

FPC - Federação Paranaense de Ciclismo 

https://www.fpc.esp.br 

(41) 99661-1460 

Mónica (41) 99903-1230 

mailto:abmxfm@gmail.com
https://instagram.com/abmxfm
mailto:abmxfm@gmail.com
https://www.fpc.esp.br/

