
ANEXO V

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS:

Instrumento da Parceria, número e ano:

CAMPEONATO BAIANO E BRASILEIRO DE MTB 2022”- Termo de

Fomento nº 55/2022

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:

CAMPEONATO BAIANO E BRASILEIRO DE MTB 2022

Período da visita técnica:

09 e 10/07/2022 (ITABERABA) e 12 a 14/08/2022 (CASTRO ALVES)

Responsável pela visita técnica:

Gerson Figueredo de Oliveira

Local visitado:

Itaberaba e Castro Alves/BA

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 55/2022, formalizado

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

CAMPEONATO BAIANO E BRASILEIRO DE MTB 2022, no período de 09 e

10/07/2022 e em Itaberaba de 12 a 14/08/2022 em Castro Alves/ BA.

O evento teve seu início a partir das 20h, do dia 09/072022 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 primeira prova da competição (CAMPEONATO BAIANO DE MTB 2022) foi

realizada no dia 10/07/2022, com as largadas a partir das 8h, no município de

Itaberaba/BA, com a participação de 400 (quatrocentos) atletas na modalidade

mountain bike XCM e contou com um público estimado 800 (oitocentos)

espectadores . Ocorreram dois percursos, uma de 35km e 800m de altimetria

acumulada e para as principais categorias o desafio foi completar os 70km com

1.700m de altimetria. A partir das 13h houve a solenidade de premiação do 1º

ao 5º lugar, cujo os comtemplados receberam troféus.

A segunda prova da competição (CAMPEONATO BRASILEIRO DE MTB 2022)

foi realizada no período de 12 a 14/08/2022 no município de Castro Alves/BA.

No dia 12/08/2022 houve 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. Nos

dias 13 e 14/08/2022 ocorreu a competição com a participação de 700

(setecentos) atletas na modalidade de mountain bike XCM e contou com um

público estimado 1000 (mil) presenciadores. O campeonato apresentou dois

percursos, uma de 35km e 800m de altimetria acumulada e para as principais

categorias o desafio foi completar os 70km com 1.700m de altimetria.



Logo após o encerramento da competição ocorreu à solenidade de premiação

onde os classificados por cada categoria eram contemplados com troféus aos

cinco primeiros atletas e duplas em suas respectivas categorias e medalha de

Finish para os atletas que concluírem a competição em cada etapa.

Vale salientar que em cada prova houve a cobrança de inscrição por atleta nos

valores de R$ 90,00 e 150,00 respectivamente.

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.

Realizar o Projeto
“Campeonato Baiano e
Brasileiro de MTB

2022”

Unidade Situação

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Disseminar o
esporte de
alto
rendimento,
na
modalidade
Ciclismo de
Estrada

Atletas CUMPRIDO

Competição CUMPRIDO

Meta 1:

Realizar o
Campeonato
Baiano e
Brasileiro de
MTB 2022;

Camisas CUMPRIDO

Congresso
Técnico

CUMPRIDO

Infraestrutura CUMPRIDO

Serviço de
Sonorização

CUMPRIDO

Gradis CUMPRIDO



Conjunto de
Mesas e
Cadeiras

CUMPRIDO

Meta 2 :
Premiar os 5
primeiros de
cada categoria

Toldos CUMPRIDO

Meta 3:

Realizar
Solenidade
de
Premiação.

Backdrop CUMPRIDO

Boxtruss K15 CUMPRIDO

Disciplinadores CUMPRIDO

Praticável CUMPRIDO

Solenidade CUMPRIDO

Troféus CUMPRIDO

Medalhas CUMPRIDO

LINKS DE NOTICIAS DO EVENTO

https://inscricoes.bike

https://castroalves.ba.gov.br

https://www.bikemagazine.com.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ( ITABERABA)

ABERTURA DO EVENTO



TIMER RACING – CRONOMETRAGEM ESPORTIVA

BACKDROP/PREMIAÇÃO



TROFÉUS/PÓRTCO DE LARGADA E BANNERS

INFRAESTRUTURA



SONORIZAÇÃO

CASTRO ALVES

BACKDROP/PÓRTICO DE LARGADA



EVENTO

Salvador-BA, 18 de agosto de 2022.

Gerson Figueredo de Oliveira

Responsável pela Visita Técnica


