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   COPA PENKS INTERNACIONAL  

C1/ ROUND 1 & 2  

16 e 17 NOVEMBRO  

INDAIATUBA - BRASIL-2018  
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 APRESENTAÇÃO.  

  

  
Para a Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba, 
Associação Paulista de BMX e Confederação Brasileira de 
Ciclismos.  
  
É um prazer convidá-lo a participar do que será a Copa 
Penks Internacional de BMX e Copa Brasil de BMX de 
ranking C1.  
  
Nesta etapa, a Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba, 
juntamente com a APBMX e CBC conta com o grande apoio 
da secretaria municipal de esporte/turismo e prefeitura 
municipal representada pelo prefeito Nilson Gaspar.  
  
Este documento é constituído no Guia técnico para a 
realização desses dois eventos importantes para a BMX 
Brasileiro.  
  
A tempo de reiterar nosso convite para fazer parte deste 
evento queremos oferecer a todos as melhores condições 
para sua viagem e estadia na cidade de Indaiatuba estado de 
São Paulo.  
  
Ficar nesta cidade será agradável e confortável.  
  
Atenciosamente,  
  

 Jonas Carlos Pereira  
Presidente da Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba. Indaiatuba-SP  
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 INDAIATUBA – BRASIL.  

   

Indaiatuba é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Pertence à 
Mesorregião e Microrregião de Campinas, localizando-se a noroeste da capital do 
estado.   
Ocupa uma área de 311,5 km² e sua população estimada em 239 602 habitantes, que 
a colocava na 32ª posição entre os municípios mais populosos do estado de São 
Paulo.  
Em 9 de dezembro de 1830, o então povoado de Cocaes foi elevado à condição de 
sede da freguesia da Vila de Itu por decreto do Imperador, com o nome de 
Indaiatuba. Essa data passou a ser comemorada como a data do aniversário da 
cidade.  
Indaiatuba situa-se a 100 km da capital paulista e a 20 km de Campinas. Apresenta 
uma localização privilegiada, a 10 quilômetros do Aeroporto Internacional de 
Viracopos, boa infraestrutura e bons indicadores de qualidade de vida.  
  

Na década de 1970 a sociedade atingiu níveis financeiros maiores, o que aumentou a 
demanda por serviços e mercadorias, alavancou o comércio. Na época a 
concentração comercial era praticamente no centro da cidade, atualmente 
expandindo para toda a cidade.  

O município vem aumentando seu pólo industrial nos últimos anos, principalmente 
devido à vinda de grandes empresas de outras cidades do estado de São Paulo.  

Indaiatuba possui grandes empresas do setor automotivo como a Toyota Motor do 
Brasil e o campo de provas da General Motors e da Honda, além das unidades fábris 
da Unilever, Mann+Hummel (Filtros Mann), Yanmar do Brasil, TMD  
Friction/COBREQ, BASF, Plastek do Brasil, o Centro de Tecnologia da Ericsson 
dentre outras, que criaram vários empregos na cidade. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Viracopos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Viracopos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Viracopos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Viracopos
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A pista: Luís Cláudio Katayama.   

  

  

A pista foi inaugurada em 2002, em homenagem a Luíz Cláudio Katayama campeão 
paulista e brasileiro da categoria Elite já falecido na época, desde então a pista vem 
passando por manutenção. A pista ja recebeu grandes eventos como copa américa 
de bicicross, Copa do Brasil, Paulista e regionais, e em 2018 se prepara para receber 
a copa Internacional de BMX e final da Copa Brasil de BMX com ranking C1.  
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LOCALIZAÇÃO E OPÇÕES DE LAZER.  

  

A pista Luíz Cláudio Katayama fica localizada no parquet ecológico na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé - Jardim Esplanada, 2529 Indaiatuba - SP, 
13330-340.  

  
  

Próximo a pista também a outras opções esportivas e lazer, como o velódromo municipal e pista 
de Skate. 

 

 

 

 

Velódromo Skate 

Park da aquático. Park temático. Pedalinho. 

  

Skate   

BMX   

Velódromo   

Park aquático .   

Pedalinho.   

Park temático. 
  

.   
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HOTEL OFICIAL.  

  

Hotel oficial será o Hotel Travel Inn, que está localizado em um ponto estratégico da 

cidade, a Rua Pará, 1000 - Cidade Nova, Indaiatuba - SP, 13334-270.  

A localização permite acesso rápido as principais avenidas da cidade e da rodovia 

SP 75, dando acesso as principais rodovias do estado de São Paulo.  

 A localização única do hotel permite-lhe visitar os locais mais emblemáticos de uma 

forma confortável, quer queira ir a pé ou de transportes públicos. Há também uma 

grande variedade de bares e restaurantes nas imediações. Fácil acesso ao Museu da 

água, a prefeitura municipal, parque ecológico municipal, acesso rápido ao local do 

evento e a 15 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Viracopos.  

Apartamentos  
 

O empreendimento dispõe de 216 apartamentos com 20m², entre eles, 22 para 
portadores de necessidades especiais. Confortáveis, funcionais e com perfeita iluminação, 
acomodam até duas pessoas.    
  

  

  
  

Todos os serviços do hotel  

 

  

Contato. http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba ou 08007733300  

  

  

http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba
http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba
http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba
http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba
http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba
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O Hotel está localizado a 15 minutos do aeroporto Internacional de Viracopos.  

 

O Hotel está localizado a 11 minutos da pista de BMX.    

 
  

Há uma grande variedade de hotéis e apartamentos em Indaiatuba, mais hotéis em 

https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html  

  

Aeroporto Internacional de  
Viracopos.    

Hotel.   

BMX   

  

BMX   

Hotel.   

https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.br/Hotels-g303613-Indaiatuba_State_of_Sao_Paulo-Hotels.html
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 INFORMAÇÕES AS DELEGAÇÕES.  
  

Todas as delegações terão livre acesso ao parque com barraca, os espaços serão 
delimitados por país e delegação. Tenha em mente que, devido à delimitação dos 
espaços externos para a pista não será permitido transportar ou instalar barracas 
especiais. Assim como não poderá montar barracas nas arquibancadas, ou na pista de 
caminhada.  

 

Modelo de barracas autorizadas no evento salve as já contratadas para o evento. 
Modelo: 3 x3 ou 3 x 6 dobrável ou equivalente.  

  

 
  

  

  

  

  

EXEMPLO   
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INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO.  
  

Inscrição categorias Promocionais  

Quando - Abertura das inscrições em 22 de outubro de 2018, às 00:00h.  

Encerramento das inscrições em 14 de novembro de 2018, às 18:00h.  

Publicação da lista de inscritos para todas as categorias em 15 de novembro de 2018, às 

00:00h.  

Como - Através do e-mail, kleber.santos@cbc.esp.br e na pista, na secretaria da prova, 

para todas as categorias promocionais.  

Inscrição online categorias Championship, Master e Challenge  

Quando - Abertura das inscrições em 22 de outubro de 2018, às 00:00h.  

Encerramento das inscrições em 13 de novembro de 2018, às 18:00h.  

Publicação da lista de inscritos para todas as categorias em 14 de novembro de 2018, às 

01:00h.  

Como - Através do sistema on-line da CBC, pelo website www.cbc.esp.br, para todos os pilotos 

Brasileiros.  

Através do e-mail, kleber.santos@cbc.esp.br, para todos os pilotos e equipes 
estrangeiras. Observação: O nome e contato do Diretor Desportivo (DD) das equipes, 
clubes e delegações, das categorias Championship, Masters e Challenge, também devem 
ser fornecidos.  
Todos os registros devem ser pagos em dinheiro em USD, na secretaria do evento, localizado na 

pista antes de treinamentos oficiais. O prazo para o registo é: 15 de novembro de 2018 o custo 

dos registos por corrida é o seguinte:  
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PONTOS E PRÊMIO.  
  

Para a categoria CHALLENGER e MASTER será troféu de primeiro a oitavo lugar nos 
dois dias de competições, de acordo com a ordem de chegada na final para cada um 
dos dois dias de competição. Prêmio em dinheiro para a Championship e medalha do 
primeiro ao terceiro lugar de acordo com a ordem de chegada na final. O 
Regulamento da UCI será aplicado na pontuação e nos prémios no capítulo sobre 
obrigações financeiras, de acordo com a seguinte tabela de prémios em numerário, 
que é expressa em euros, mas será paga em dólares americanos USD ou em moeda 
corrente do país, conforme último fechamento da moeda Americana do dia anterior.  
  

  

  

Prêmio Económica   

 C1   

Lugar  ELITE MEN  ELITE WOMAN  JUNIOR MEN  JUNIOR WOMAN  

1º lugar  €640  US704  €640  US704  €280  US308  €280  US308  

2º lugar  €320  US352  €320  US352  €140       US154    €140       US154  

3º lugar  €160  US176  €160  US176  €100  US110  €100  US110  

4º lugar  €140  US154  €140  US154  €60  US66  €60  US66  

5º lugar  €120  US132  €120  US132  €40  US44  €40  US44  

6º lugar  €100  US110  €100  US110  €32  US35  €32  US35  

7º lugar  €80  US88  €80  US88  €24  US26  €24  US26  

8º lugar  €60  US66  €60  US66  €16  US17  €16  US17  
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 CATEGORIAS PARTICIPANTES.  
  

• CATEGORIA CHALLENGER  
 

     CATEGORIA CHALLENGER       

     Bicicletas ARO “20     

Homens  5 e 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17-24  25-29  30 e mais  

Mulheres  5 - 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 e 
mais  
  

      

a. Boys – ages: 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  

b. Girls – ages: 5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;   

c. Men – ages: 17-24, 25-29, 30-34, 35 and over;   

d. Women – ages: 17-24, 25 mais. 2.       

 

 

 

 

 

 

 

a. Boys – ages: 12 and under, 13 and 14, 15 and 16; 

b. Men – ages: 17-24, 25-29, 30 - 34, 35 - 39, 40 - 44, 45-49, 50 and over;   

c. Girls – ages: até 16 anos;  

d. Women – ages: 17-29, 30-39, 40 mais.  

Obs: Para a copa Brasil do dia 17 as categorias seguirão o formato atual da copa, com o agrupamento de algumas categorias.  

Exemplo:  Girls 11/12 – 13/14 assim por diante.  

Categoria Championship. 

Bicicleta ARO "20 

 Elite Men 19 mais 

Elite Woman 19 mais 

Junior Men 17 e 18 

Junior Woman 17 e 18 
 
Os eventos serão regidos pelos atuais regulamentos da UCI. O Presidente do painel de Comissários 
designado pela UCI ou o COPACI, irá relatar nas reuniões dos gestores de equipa a forma como os 
regulamentos da UCI são aplicadas, e os pontos mais relevantes que devem ter em conta as 
delegações com os seus participantes. O programa de treinamento pode variar com base no número 
de inscritos por categoria e em aspectos climáticos.  

CATEGORIA CHALLENGER  

Bicicletas ARO “24 

Homens 12 e menos  
 
 

13 14 15 e 16 17-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 -49 

E 50 mais 
 

Mulheres 16 e menos  
 

17 e mais 
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 Programação do Evento.  
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Competições / programação 
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MAPA DE HOSPITAIS.  
  

Existem vários centros médicos em torno do Pista de BMX.  

  
  

  

PRINCIPAIS HOSPITAIS (OFICIAL)  
  

• HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO ( 6 minutos)  
Av. Francisco de Paula Leite, 399 - Jardim Santa Cruz, Indaiatuba - SP, 13344700  

 

  
 

 

• UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO   
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 6020 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP, 13348-
455  

  

Hospital   

BMX   


