
 

ANEXO V 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano: 

CIRCUITO BAIANO DE MTB 2021 

Termo de Fomento nº 08/2021

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB 

Nome da OSC celebrante:

Federação Baiana de Ciclismo-FBC 

Objeto da Parceria: 

CIRCUITO BAIANO DE MTB 2021- Amarider XCM 2021  (2ª etapa) 

Período da visita técnica:

 16 e 17/10/2021 

Responsável pela visita técnica:

Joaquim Mauricio Cedraz Nery

Local visitado: 

Amargosa/BA 

 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 08/2021, formalizado

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo-FBC para a promoção do 

CIRCUITO BAIANO DE MTB 2021- Amarider XCM 2021(2ª etapa), no

município de Amargosa/BA. 

 

Estivemos “in loco” e atestamos  que conforme acordado no plano de trabalho 

do objeto da parceria Fomento 2021, o congresso técnico foi realizado na

praça de alimentação do Shopping Valle, a partir das 19h, do dia 16/10/2021



 

com a entrega dos kits (camisas, sacola e skeezys)  e placas de identificação  

dos atletas inscritos, onde foi apresentado o regulamento da competição 

através de um Brifing eletrônico e contou com a presença dos ciclistas,

técnicos e membros da comissão organizadora. 

 

      A maratona ciclista em formato XCM ,foi realizada  no dia 17 de outubro de

2021 a partir das 08h30, na Praça do Bosque, no município de Amargosa/BA, e

contou com a participação de  295  atletas, que fizeram 03 percursos:: Light

(22km), Sport (42km) e Pró (65km), com a presença de espectadores. Todos

os inscritos contaram com 06 (seis) pontos de hidratação ao longo do percurso.  

                 

 Ao final da competição foi realizado  a solenidade de premiação com a entrega

de troféus e medalhas aos classificados. 

O evento cumpriu integralmente com suas metas e objetivos acordado no plano

de trabalho, além de garantir um forte incremento ao turismo e comércio do

município e mais uma opção de lazer a população. 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS: 

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados,a

modalidade  de ciclismo é uma prática esportiva bastante estruturada, com 

regras bastante claras. 

O objetivo principal era fomentar a prática esportiva, e difundir a modalidade

XCM no nordeste da Bahia. 

 



 

4.ANEXOS  

 

 

                                    CONGRESSO  

ENTREGA DOS KITS 

 

PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA



 

 

                                LOCAL DO EVENTO 

 

 

 

                                  BANNERS 

                 

 



 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO/BACKDROP 

 

Salvador-BA, 22  de outubro de 2021.

 

Responsável pela Visita Técnica   

 


