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COPA BRASIL DE BICICROSS – ETAPA SALVADOR 

A Copa Brasil de Bicicross  soma pontos para o ranking nacional, a competição segue o 

calendário da CBC- Confederação Brasileira de Ciclismo. 

A Copa Brasil de Bicicross-Salvador será realizado nos dias 30 de agosto a 01 de 

setembro de 2013, pela ABS-Associação de Bicicross de Salvador com o apoio da  

ABBMX-Associação Baiana de BMX que é  responsável pelo departamento de BMX da 

FBC-Federação Baiana de Ciclismo. 

A Pista de Bicicross Tertuliano Torres, local onde será realizado a Copa Brasil de 

Bicicross esta localizada na entre pista da AV Octavio Mangabeira, s /n°, Praia do 

Corsário, Salvador-Bahia. Local de fácil acesso, e ficam próximos a hotéis, bares, 

restaurantes, postos de gasolina, aeroporto, rodoviária, shopping e do parque 

metropolitano de Pituaçú. 

Em 2011 e 2012, realizamos a Copa Brasil de Bicicross que contou com a participação 

de muitos pilotos, equipes, clubes, associações e federações de vários estados 

brasileiros e de pilotos estrangeiros como Sergio Salazar (COL), que participou dos 

jogos Olímpicos de 2008.  

A ABS-Associação de Bicicross de Salvador tem o enorme prazer de convidar todos os 

pilotos de todas as regiões do Brasil para participarem e visitarem a cidade baiana do 

Bicicross nacional. 

Confiram neste guia informações importantes sobre o evento e se programe, fiquem 

atentos as promoções de passagens aéreas, pois, sua presença será de fundamental 

importância para juntos realizarmos uma grande evento para o BMX nacional.  

 



 

 

 

CATEGORIAS 

 
A) CHAMPIONSHIP (ARO 20”) 

MASCULINO (ELITE / JUNIOR) 

ELITE MEN - 19 anos acima (nascidos em 

1994 e anos 

(Anteriores) 

JUNIOR MEN - 17 a 18 anos (nascidos em 

1995 e 1996) 

FEMININO (ELITE / JUNIOR) 

ELITE WOMEN - 19 anos acima (nascidos 

em 1994 e anos 

(Anteriores) 

JUNIOR WOMEN - 17 e 18 anos (nascidos 

em 1995 a 1996) 

 

B) CHALLENGER (ARO 20”) 

MASCULINO 

BOYS 5 / 6 - (nascidos em 2007 e 2008) 

BOYS 7 anos (nascidos em 2006) 

BOYS 8 anos (nascidos em 2005) 

BOYS 9 anos (nascidos em 2004) 

BOYS 10 anos (nascidos em 2003) 

BOYS 11 anos (nascidos em 2002) 

BOYS 12 anos (nascidos em 2001) 

BOYS 13 anos (nascidos em 2000) 

BOYS 14 anos (nascidos em 1999) 

BOYS 15 anos (nascidos em 1998) 

BOYS 16 anos (nascidos em 1997) 

MEN 17 a 24 anos (nascidos em 1996 a 

1989) 

MEN 25 a 29 anos (nascidos em 1988 a 

1984) 

MEN 30 anos (nascidos em 1983 a anos 

anteriores) 

FEMININO 

GIRLS 5 a 8 anos (nascidos em 2008 e 2005) 

GIRLS 9 a 10 anos (nascidos em 2004 e 

2002) 

GIRLS 11 a 12 anos (nascidos em 2002 e 

2001) 

GIRLS 13 a 14 anos (nascidos em 2000 e 

1999) 

GIRLS 15 e 16 anos (nascidos em 1997 e 

1998) 

 

C) CRUISER (Aro 24”) 

CRUISER 17 a 24 anos (nascidos em 1996 e 

1989) 

CRUISER 25 a 29 anos (nascidos em 1988 e 

1984) 

CRUISER 30 a 34 anos (nascidos em 1983 e 

1979) 

CRUISER 35 a 39 anos (nascidos em 1978 e 

1974) 

CRUISER 40 a 44 anos (nascidos em 1973 e 

1969) 

CRUISER 45 a 49 anos (nascidos em 1968 a 

1964) 

CRUISER 50 anos acima (nascidos em 1963 

e anos 

(Anteriores) 

 

D) ESPECIAL 

MTBX (Opem) 

Especial (Deficientes) 

 

Total: 32 categorias 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

30/08-Sexta 

08h00min as 12h00min - Treinos Livres 

14h00minh ás 18h00minh treinos livres 

31/08 - Sábado 

08h00min as 12h00min Treinos livres 

15h00min ás 18h00minh Treinos Oficiais 

18h10min Congresso Técnico e entrega de placas 

01/09- Domingo 

08h00min – 09h00min Treinos oficiais 

09h50min Desfile das delegações 

10h50min Inicio fase Classificatória 

14h30min Inicio fase Final 

15h30min Premiação  

 

PREMIAÇÃO 

Troféus (premiação 1º ao 3º colocado) 

Medalhas (premiação 6º ao 8º colocado) 

Premiação por Estado - 03 troféus 

Medalha de participação (Para os pilotos que não chegaram à fase final) 

 

Premiação em dinheiro para Júnior Masculino, Elite Masculina e Elite Feminina além do rateio 

das inscrições.  

 



 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Apenas poderão participar da Copa Brasil de Bicicross-Salvador, pilotos filiados a Federação de 

Ciclismo do seu Estado e que possuam um numero de licença CBC Confederação Brasileira de 

Ciclismo. 

Clubes, equipe e pilotos de outros estados deverão encaminhar suas inscrições para e-mail: 

inscrições@cbc.esp.br  , ou realizar a inscrição online através do site www.cbc.esp.br 

Até o dia 29 de agosto. 

Clubes, equipe e pilotos do estado da Bahia deverão encaminhar suas inscrições para ABBMX 

Associação Baiana de BMX através do e-mail: abbmxbahia@yahoo.com.br até o dia 26 de 

agosto. 

A inscrição só será confirmada após o pagamento da mesma na secretaria do evento até as 

12h do dia 31/08/2013(sábado) que antecede o evento. 

Os valores das inscrições 

Categorias challenger, cruiser e especial “MTBx” será R$40,00(quarenta reais). 

Categorias championship R$100,00(cem reais). 

 

CREDENCIAMENTO 

No ato da inscrição o piloto receberá juntamente com a placa, uma pulseira de identificação 

que permitirá o acesso do piloto na arena do evento. Os responsáveis por pilotos menores de 

idade receberam também uma pulseira de identificação que permitirá apenas o acesso ao Box, 

sendo proibido sua a entrada na pista. 

Cada estado deverá informar o seu representante a organização no congresso técnico no dia 

anterior a competição. 

A organização, patrocinadores e/ou CBC, não se responsabiliza por nenhum extravio de bens 

de atletas e/ou público presente, não cabendo qualquer tipo de indenização. 

Cada atleta deverá ter um plano de saúde ou seguro de acidentes pessoais em eventos 

esportivos. Em caso de acidentes a organização efetuará os primeiros socorros e irá 

encaminhar o atleta acidentado para um hospital da rede pública. 

 

mailto:inscri��es@cbc.esp.br


 

 

 

ALOJAMENTO 

Será disponibilizado alojamento no período de 28 de agosto a 02 de setembro para 60 pessoas 

nas instalações do EBDA, que fica localizado na AV. Dorival Caymmi, Parque de Exposições, 

Itapuã. Os interessados deverão encaminhar solicitação contendo, nome completo, número do 

RG, data de nascimento, cidade e estado até o dia 26 de agosto para o e-mail 

abbmxbahia@yahoo.com.br  

Será cobrado uma taxa única de 3kg de alimento não perecível por pessoa pelo alojamento. Os 

alimentos deverão ser entregues na tenda da organização na Pista de Bicicross. 

 

OBS: Trazer roupa de Cama, o alojamento será preferencialmente para pilotos e 

acompanhantes de menores inscritos no evento. 

 

TROCA DE ALIMENTOS POR CAMISETA DA COPA BRASIL 

Nos eventos nacionais promovidos pela Associação de Bicicross de salvador, tem a tradicional 

doação de alimentos não perecíveis pela camiseta do evento, alimentos estes que serão 

doados  para as Famílias vitimas da seca no norte da Bahia. Doe 2kg de alimento não perecível 

e ganhe 01 camiseta da Copa Brasil de BMX -Salvador. A troca estará disponibilizada para os 

pilotos no dia 30 e 31 de agosto. 

 

PLACAS 

Será disponibilizado placa com numero  para cada piloto inscrito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RELAÇÃO DE HOTÉIS 
 
PATAMARES PRAIA HOTEL- (71)3462-7072/3371-6216 
AV. Octavio Mangabeira, Patamares - 
www.patamarespraiahotel.com.br 
 
POUSADA CAMPO VERDE - (71)3375-5380 
AV.Dorival Caymi, Itapoan - 
pousadacampoverde@yahoo.com.br 
 
HOTEL CORES DO MAR - (71)3281-1850 
Av Octávio Mangabeira, Patamares - 
coresdomar@hotmail.com 
 
HOTEL ATLÂNTICO - (71) 3343-6166/ 3343-6300 
Av. Octávio Mangabeira, Jardim de Alah - 
reserva@hotelatlanticobahia.com.br 
 
HOTEL OCEÂNICO - (71)3461-7373/34617372 
Av. Octávio Mangabeira, Jardim de Armação - 
reservarmacao@hoteloceanico.com.br 
 
CORSÁRIA PRAIA HOTEL - (71) 3461-0939 
Av. Octávio Mangabeira, Boca do Rio(em frente ao 
clube do Bahia) 
www.corsariopraiahotel.com.br 
Estacionamento para ônibus 
 
HOTEL ALAHMAR - (71)3343-6007/3343-6060 
Av. Octávio Mangabeira, Jardim de Alah 
Estacionamento para ônibus 
 
HOTEL PRAIA DOS ARTISTAS - (71)3360-1204 
Av. Octávio Mangabeira, Boca do Rio 
reserva@hotelpraiadosartistas.com.br 
Estacionamento para ônibus 
 
HOTEL JAGUARIBE PRAIA - (71)3286-8600 
Av. Octávio Mangabeira, Piatã 
reservas@hoteljaguaribepraia.com.br 

 

 

http://www.patamarespraiahotel.com.br/
mailto:pousadacampoverde@yahoo.com.br
mailto:coresdomar@hotmail.com
mailto:reserva@hotelatlanticobahia.com.br
mailto:reservarmacao@hoteloceanico.com.br


 

 

 
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
 
Fundada em 29 de março de 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil, posição que 

manteve durante 214 anos (1549-1763). A Cidade de Salvador fica debruçada sobre o mar 

transparente e calmo da Baia de Todos os Santos. Suas águas, mornas e receptivas ficam quase 

que totalmente protegidas por várias e belas ilhas, como a de Itaparica, Ilha de Maré e Ilha dos 

Frades. Cidade antiga e primeira capital do Brasil, Salvador consegue contrastar 

harmonicamente os casarios coloniais do Pelourinho, (Patrimônio da Humanidade) com largas 

avenidas e edifícios de arquitetura arrojada como a Casa do Comércio. Cercada de belezas 

naturais por todos os lados, Salvador é famosa por seu povo alegre e hospitaleiro, que faz da 

criatividade seu jeito de viver. A Baía de Todos os Santos já era conhecida pelos navegadores 

portugueses desde 1500. Sua localização estratégica na costa brasileira propiciava as ligações 

Portugal - Brasil - África - Ásia e a eqüidistância entre as regiões Norte e Sul do Brasil, aliada às 

condições requeridas para o abrigo seguro e a correta manobra das embarcações. 

Tudo isso determinou a sua escolha como local ideal para a construção da capital do BRASIL. 

O conjunto arquitetônico colonial de Salvador é de importância irrefutável, possuindo inclusive 

o Título de "Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade" conferido pela O.N.U. 

      

 

www.saltur.salvador.ba.gov.br         /          www.bahiatursa.ba.gov.br 
 

http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/
http://www.bahiatursa.ba.gov.br/


 

 

 

INFORMAÇÕES 
 
www.cbc.esp.br 

facebook: ABS Associação de Bicicross de Salvador 

                    ABBMX Associação Baiana de BMX 

E-mail: 

absbicicross@yahoo.com.br  

abbmxbahia@yahoo.com.br 

 

 

Dernivan Nunes do Nascimento 

Presidente da ABS 
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