INFORMATIVO
CAMPEONATO PARANAENSE DE BMX RACING 2021
LOCAL: CURITIBA/PR
ENDEREÇO: Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru
Parque Olímpico do Cajuru – PISTA DE BMX
DATA: 9 e 10/10/2021
INSCRIÇÕES: www.agendaoffroad.com.br
De: 01/09/2021 até 05/10/2021
ESTACIONAMENTO: Parque Olímpico
MEDIDAS ANTI COVID: Todos deverão usar máscaras durante a permanência nas
dependências da pista de BMX. Os pilotos serão orientados a retirarem suas máscaras
nas subidas para as largadas, devendo recoloca-las após a chegada.
Não serão permitidos acompanhantes, com exceção da categoria 5-6 anos, que poderá
ter um acompanhante. As crianças serão auxiliadas por pessoas da organização.
O evento não terá presença de público.
TODOS OS PILOTOS DEVERÃO ESTAR FEDERADOS. Pilotos abaixo de 12 anos não
pagam Filiação na Federação Paranaense de Ciclismo.
RETIRADA DE PLAQUETAS: Sábado (dia 9/10) até 12h00
Concentração a partir das 8h00 no sábado e domingo.
RECONHECIMENTO DE PISTA E TREINAMENTOS: O reconhecimento da pista poderá ser
feito no sábado na parte da manhã, até as 12h00. Nessa ocasião deverá ser retirada a
plaqueta e assinada a súmula (quando o piloto for menor o responsável deverá estar
junto para assinar).
Na parte da tarde, a partir das 13h00, haverá sessões de treinos. Os horários de
treinamento serão afixados em locais visíveis.
No domingo a programação inicia as 8h00, com treinamentos de ½ (meia) hora para
grupos. As planilhas estarão afixadas no local. Os treinamentos serão encerrados às
10h00.
SEGURO: O evento e os pilotos estarão cobertos por apólice de seguro válida de 8h00
de sábado (dia 9/10) até 18h00 de domingo (dia 10/10).

EQUIPAMENTO: É obrigatório o uso de Capacete protetor tipo fechado e afivelado, luvas
fechadas e uniforme regulamentar (calça comprida ou bermuda com joelheira e caneleira – NÃO
lycra e, camiseta fechada de manga comprida).
BOYS/GIRLS até 12 anos NÃO poderão usar Clip.

CATEGORIAS:
As categorias oficiais em disputa serão:
§ 1º - Standard 20” nível Championship
ELITE Women/Men: mais de 19 anos
JUNIOR Women/Men: 17 e 18 anos
§ 2º - Standard 20” nível Challenger
BOYS: 5 e 6 anos/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 anos
GIRLS: 5 a 7 anos/8/9/10/11/12/13/14/15/16 anos
MEN: 17-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50+
WOMEN: 17-24, mais de 25 anos
§ 3º - Standard 20” nível Master
MEN: mais de 30 anos
§ 4º - Cruiser 24” nível Challenger
BOYS: de 12 até 16 anos
MEN: 17-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, mais de 50 anos
GIRLS: de 12 a 16 anos
WOMEN: a partir de 17 anos
PREMIAÇÃO: Os 3 primeiros lugares de cada categoria receberão troféus e os colocados de 4º a
8º lugares receberão medalhas. Poderá haver premiação em espécie para as categorias
Elite/Júnior e Master via PIX.
PONTUAÇÃO: A Pontuação do Campeonato Paranaense será concedida somente a pilotos
federados no Paraná., conforme Tabela de Pontuações 2021, que se encontra divulgada no site
da FPC.
O Regulamento do Campeonato Paranaense de BMX encontra-se em anexo, divulgado no site de
inscrições, no site da Federação Paranaense de Ciclismo e suas redes sociais.
Poderá haver alterações no Regulamento, a critério técnico.
Informações: Mónica Braga
Contato: (41) 99903-1230

