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BICICROSS

APRESENTAÇÃO



Inspirado no Motocross o Bycicle
Motocross, BMX Racing ou
BICICROSS, teve seu início com jovens
Californianos que nos anos 60 copiando
seus heróis da versão motorizada
levaram suas bicicletas, aos poucos
adptadas para as trilhas de terra
chegando a cidade de São Paulo no
início dos anos 80.
O esporte se popularizou rapidamente
por diversos continentes e hoje é
regulamentado como uma diciplina
olímpica do ciclismo subordinada
mundialmente a “ Union Ciclist
International”.

O BMX se desenvolveu com um forte
envolvimento familiar, encorajado pela
grande amplitude de idades
participantes em diferentes categorias
de ambos os sexos, que permite a uma
mesma família participar com diversas
pessoas de uma mesma prova .

BICICROSS

Características;

Pista: aproximadamente 350 m. entre largada e chegada.

Categorias: 36 categorias, masc., fem. 05 a 45 anos mais.
Disputas: 08 pilotos por bateria, classificatórias, semifinais, finais.

Bicicletas: quadro pequenos, aros 20 e 24.

Provas : Olimpíadas, Campeonatos Mundiais, Continentais, Nacionais, Estaduais e
Regionais

UCI: 75 países filiados somando 40.000 pilotos credenciados a competir em provas
internacionais.
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Associação Paulista de Bicicross - APBMX
Entidade esportiva sem fins lucrativos

Fundada em 1989, como Federação Paulista de Bicicross com
objetivo de simplificar a burocracia junto as entidades do ciclismo
focando e promovendo especificamente a disciplina “BICICROSS” .

È gestora do “BICICROSS” disciplina olímpica do ciclismo no Estado
de São Paulo

Desde 1990 promove e organiza, o Campeonato Paulista de
Bicicross, hoje maior competição da modalidade no Brasil .

22 pistas:

Classe A – 04 (quatro) eventos internacionais, nacionais, estaduais e 
regionais. 

Classe B - 08 (oito) eventos estaduais e regionais.
Treinos  - 06 (seis) eventos promocionais.
Sem classificação - 05 (cinco) pistas em construção ou reforma.

30 Provas:

Copa Regional Jacareí – 05 Etapas
Copa Regional Paulínia – 06 Etapas
Copa Regional Sorocaba – 04 Etapas
Copa Regional Jarinú – 03 Etapas

Copa Jarinú
Copa Saltense - Salto
Copa Morada do Sol – Araraquara
Copa Pedala Sorocaba – Sorocaba

Associados:

23 Clubes
07 Equipes
515 Pilotos  correndo o  Campeonato Paulista de Bicicross 2009.
3.600 Pilotos cadastrados (ativos correndo regionais e treinando nos clubes 

associados).

Filiada a :

Rua Oshita Sigrist Pongelupe, 602 – Paulínia - SP 
CNPJ: 58.801.101/0001-41 - Inscrição Estadual: Isento

Campeonato Paulista - oito etapas – Cosmópolis,
Jarinú, Leme, Americana, Sorocaba, Jacareí, Salto, Paulínia 

Regionais

Municipais

Estadual

Fotos :acervo APBMX, autores desconhecidos



Campeonato Paulista de Bicicross
2009

1ª Etapa Cosmópolis, SP Fotos: Edgar Castellon



• Monte Mor
• São J. dos Campos
• São Sebastião
• São Paulo – Penha
• São Paulo – Itaim
• São Paulo – Vila Olímpica M Covas
• Votorantim

Treino
ou sem classificação : 

• Aguai
• Araraquara
• Bom Jesus dos Perdões
• Caçapava
• Itú
• Limeira
• Lorena

Oficiais Classe B: 
Provas , Estaduais e Regionais 

• Americana
• Campos do Jordão
• Jarinú
• Salto
• Jacareí
• Caraguatatuba
• Indaiatuba

PISTAS

Oficiais Classe A:

Provas , Internacionais, Nacionais, 
Estaduais e Regionais 

• Cosmópolis 
• Paulínia, 
• Sorocaba
• Leme



www.apbmx.com.br

Principal meio de comunicação e informação com os clubes, equipes, 
atletas e comunidade o site da APBMX é o mais importante portal da 
modalidade.  

Site

Janeiro a abril de 2009:

•Média de 12.000 acessos/ mês.

Layout do novo site com novas 
ferramentas.



CALENDÁRIO 2009

CALENDARIO BMX 2009
JANEIRO
03 e 04
10 e 11
16 e 17 Latin American Ranking Series, Round 3 e 4 Mendoza - Argentina
23 e 24 Latin American Ranking Series, Round 5 e 6 Santiago - Chile
FEVEREIRO
1
07 e 08 Bicicross America's 2009 Paulínia-SP
14 e 15 1ª Etapa do Regional Sorocaba Sorocaba-SP
MARÇO
1 1ª Etapa Campeonato Paulista Cosmópolis-SP
07 e 08 Panamerican Championship, Round 7 e 8 Pasto - Colombia
14 e 15 1ª Etapa do Regional de Jacarei Jacareí-SP
28 e 29 1ª Etapa Copa Regional de Bicicross Paulínia-SP
ABRIL
05 2ª Etapa Campeonato Paulista Jarinú-SP
11 e 12
18 e 19 1ª Etapa Copa Jarinú Jarinú-SP
25 e 26 2ª Etapa do Regional Sorocaba Sorocaba-SP
MAIO
02 e 03
09 e 10 Copa Brasil - Etapa 1 Sorocaba-SP 
16 e 17 3ª Etapa Campeonato Paulista Leme-SP
22 e 23 Latin American Ranking Series, Round 7 e 8 Aruba - Aruba
30 e 31 2ª Etapa Copa Regional de Bicicross Cosmópolis-SP
JUNHO
06 e 07 2ª Etapa do Regional de Jacareí Jacareí-SP
06 e 07 3ª Etapa do Regional de Sorocaba Sorocaba-SP
13 e 14 Campeonato Brasilero Paulinia - SP
20 e 21 3º Etapa Copa Regional de Bicicross Americana-SP
27 e 28 4ª Etapa Campeonato Paulista Americana-SP

JULHO
04 e 05 2ª Etapa Copa Jarinu Jarinú-SP
11 e 12 Copa Morada do Sol Araraquara-SP
18 e 19
23 a 26 UCI BMX World Championships Adelaide - AUS
AGOSTO
1 e 2 4ª Etapa Copa Regional de Bicicross Sorocaba-SP
08 e 09 5ª Etapa Campeonato Paulista Sorocaba-SP
15 e 16 Copa Saltense de Bicicross Salto-SP
22 e 23 Copa Brasil - Etapa 2 A CONFIRMAR
29 e 30 3ª Etapa do Regional de Jacareí Jacareí-SP
30
SETEMBRO
05 e 06 4ª Etapa do Regional de Jacareí Jacareí-SP
12 e 13 Copa Brasil etapa 3 A CONFIRMAR
19 e 20 6ª Etapa Campeonato Paulista Jacareí-SP
26 e 27
OUTUBRO
03 e 04 5º Copa Regional de Bicicross Indaiatuba-SP
10 e 11 4ª Etapa do Regional de Sorocaba Sorocaba-SP
10 e 11 3ª Etapa Copa Jarinú Jarinú-SP
17 e 18 Copa Brasil etapa 4 A CONFIRMAR
24 e 25 7ª Etapa Campeonato Paulista Salto-SP
NOVEMBRO
1
07 e 08 5ª Etapa do Regional de Jacareí Jacareí-SP
01 e 15 8ª Etapa Campeonato Paulista Paulínia-SP
21 e 22 6º Copa Regional de Bicicross Paulínia-SP
28 e 29
DEZEMBRO
05 e 06 5ª Etapa do Regional de Sorocaba Sorocaba-SP

- 40 Provas 21 - Regionais
8 - Estaduais
5 - Nacionais

7 - Internacionais



ESCOLA DE CAMPEÕES

GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RESPONSABILIDADE SOCIAL



“Esporte e atividade física como fonte de lazer, saúde, educação, encontro humano e transformação social.”

BICICROSS



Linha Programática - Garantia dos Direitos da Criança e Adolescentes

RESUMO DO PROJETO

1.1 - O Programa - Escola de Campeões” tem como principal desafio o combate à evasão escolar, utilizando essa disciplina olímpica do ciclismo
esportivo também como ferramenta educacional, de integração familiar, de inclusão social, lazer ocupacional e na formação do caráter humano e cívico
de jovens cidadãos .

1.2 - Este Projeto visa a captação de apoio financeiro na implantação, implementação e manutenção do programa sócio esportivo proposto, oferecendo
à empresa apoiadora, a possibilidade de expansão do programa, individualmente ou somada a terceiros apoiadores, e ainda a possibilidade de
replicação do projeto.

1.3 - O Programa é proposto a jovens entre 04 e 21 anos, matriculados em entidades de ensino. O Programa prevê também a participação da família e
escola, desenvolvendo acompanhamento escolar sistemático, controle de freqüência e rendimento escolar, bem como o relacionamento e
comportamento dos atletas junto ás suas famílias oferecendo como contrapartida a possibilidade de participação em eventos e torneios externos, como
regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

1.4 - A área de atuação geográfica prevista no programa é inicialmente de um raio de três quilômetros do CDC ARENA RADICAL, compondo área de
influência com um total de sete unidades de ensino público, dezoito particulares e cinco universidades, somados.

• Preparar uma geração de jovens atletas para um desenvolvimento ético do esporte com fortes valores (excelência, amizade e respeito) e princípios
(universalidade, sustentabilidade e não discriminação).

• Informar aos jovens sobre a importância do esporte para a saúde, desenvolvimento cultural e integração social.
• Promover o conhecimento sobre perigos nos esportes como doping, prática desorientada e excessos, oferecendo caminhos ao desenvolvimento

sustentável e saudável.
• Dividir intensos e emocionais momentos de solidariedade e humanismo.

1.5 - Missão:
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Referencia:



RESUMO DO PROJETO

1.6 - A capacidade de atendimento inicial para a execução do programa, está dimensionada a contratação de quadro mínimo, com atendimento em dois
períodos, manhã e tarde de até 200 alunos/ MES, prevendo a freqüência INDIVIDUAL e evolutiva em quatro diferentes níveis;
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EQUIPE
ESCOLA DE CAMPEÕES

INICIAÇÃO
Fase I

INICIAÇÃO
Fase II

Aperfeiçoamento Treinamento

1.7 - Mecânica da Escola:

Terças e Quintas Feiras
Quartas e Sextas Feiras

das 08:30 as 10:00 e 13:30 as 15:00 h. Terças a Sextas Feiras das 10:00 as 11:30 e 15:00 as 17:00 h. 

1.9 - A Prefeitura Municipal tem participação proposta no projeto mediante convenio com a entidade que propõem a iniciativa privada o subsidio
financeiro do projeto.

2.0 -O projeto de implantação da “Escola de Campões” além da contratação de mão de obra técnica e capacitada, pressupõem adequações nas estruturas
do Clube e suas dependências, bem como o investimento na compra de bicicletas e equipamentos de segurança para pilotos e subsidio de custos de
competições. O investimento proposto ao programa “ESCOLA DE CAMPEÕES” para o ano de 2009 são nove parcelas de R$ 17.236,11 mensais, em
investimentos diretos. Os investimentos poderão ser através de programas de incentivo fiscal, FUNCAD, ou LEI FEDERAL DOS ESPORTES.

1.8 – Como programa sócio-esportivo temos duas diferentes metas, SOCIAL E ESPORTIVA.

META SOCIAL – elevação nos índices de aprovação escolar em prazo de doze meses, e consequente crescimento do IDH das famílias
participantes.

META ESPORTIVA – desenvolver uma grande equipe de base no Bicicross, solidificado a modalidade no município no prazo de doze meses.

Referencia:
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CONTEXTUALIZAÇÃO

2.2- Aspectos Comportamentais.

No BICICROSS, dentre as suas quarenta e uma categorias, suas bases de atletas são formadas principalmente pelo público infanto-
juvenil dado a identificação comportamental deste público as modalidades ditas ESPORTES RADICAIS, além da impactação
visual do uniforme que muito se assemelha a vestimenta de super heróis, com capacete, luvas e trajes coloridos que combinam o
figurativo com o real, onde jovens e pequenos atletas acalentam o sonho de tornarem-se heróis olímpicos.
Não por acaso, o BICICROSS é considerado o “berço do ciclismo”, onde crianças em idade a partir dos cinco anos iniciam o
aprendizado técnico do ciclismo, de preparação física e mental, aprendendo a conviver com riscos, sucesso e frustrações em um
“cai e levanta” que parodia a vida cotidiana, preparando esses atletas para no futuro galgarem uma carreira esportiva com uma
forte base de preparação para qualquer outra modalidade no ciclismo ou fora dele.

O BICICROSS, também tem sido privilegiado por PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, físicas e mentais integrando diferentes equipes de
competição.

O aspecto familiar do BICICROSS, também pode ser observado na maciça presença de atletas acima dos trinta anos que acabam
ingressando na disciplina motivados por seus filhos que treinam juntos e competem em diferentes categorias.

49%

23%

9%

13%

6%

5 a 16 anos 17 a 24 anos 25 a 29 anos

30 anos mais ESPECIAIS

A iniciativa da inclusão de pessoas com necessidades
especiais iniciou-se em Paulínia como clube Paulínia
Racing apoiado pela Petrobrás e pela parceria da APAE
local. A experiência foi tão bem sucedida que hoje
representa seis por cento do total de pilotos em competição
na APBMX – Associação Paulista de Bicicross.
Além de melhoras em condicionamento e habilidades
físicas, tem se observado em pilotos ditos
ESPECIAIS, ganhos nos aspectos de convivência
social, na inclusão com outros atletas, afetivo, no aumento
da auto-estima, na capacidade de atenção, concentração em
atividades de salas de aulas e atendimentos clínicos e
valorização de suas capacidades.



2.3 – Estado de São Paulo, tradição no Biciross.
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A primeira pista de Bicicross da América Latina foi implantada as margens da Marginal Pinheiros e Ponte da
Cidade Jardim em 1979, atual Parque do Povo, capitaneada pelo Sr. Orlando Camacho e patrocinado pela
Fabrica Monark que lançou o primeiro modelo de bicicletas BMX no país .
As equipes então eram formadas por nomes como , Meio
Kilo, Oklinhos, Niltão, Pedrão, hoje técnicos, dirigentes e jornalistas de
entidades da modalidade ou no meio dos esportes radicais . Outros grandes
esportistas da atualidade como Eduardo Ramirez, Bi-campeoão Brasileiro
de BMX, hoje técnico do Brasil no Montain Bike, Bob Burnquist e
Mineirinho, Campeões Mundiais de Skate, também tiveram suas origens no
BMX das décadas de 80 e 90 e seguirão em diferentes modalidades a partir
de suas bases. Nesses tempos, as provas paulistas contabilizavam até
2.500 pilotos competindo em provas regionais, estaduais, nacionais e
mundiais.

Hoje, São Paulo não tem pista de competição. e nossos pilotos
deslocam-se no mínimo 100 quilômetros para treinos em Sorocaba e
Jacareí, as mais próximas da Capital. A APBMX, Associação Paulista
de Bicicross, entidade gestora da modalidade no Estado de São Paulo

E. Ramirez - 1º. Campeonato Brasileiro de 
BMX,  Pq. da Bicicletas, São Paulo, 1983.

Pista da Caloi - Pq. da Bicicletas, Ibirapuera

Pq. do Povo – Cidade Jardim,   São Paulo,  1979.

A cidade chegou a ter quatro pistas oficiais concomitantes, sediou dois Campeonatos Mundiais, o primeiro no
Clube Pelezão em 1989 e o ultimo em 2006, na Vila Olímpica Mario Covas que tiveram suas pistas
abandonadas por falta de programas esportivos e apoio financeiro. Sua ultima “Pista Municipal Evaristo
Comolatti” inaugurada em 2005 foi desativada em 2007 para implantação de um complexo viário na região da
Radial Leste.

1º. Copa Virada Esportiva de Bicicross - Pista 
Evaristo Comolatti - Mooca, 2007.

contabiliza 36 pistas de competição e um calendário com 01 prova internacional, 01 nacional, 9 etapas
estaduais e 12 provas regionais de 04 Campeonatos Regionais, com o supervisão da FPC e CBC.



2.4 - Ferramentais Esportivos.
A grande acessibilidade da modalidade é dada também ao baixos custos de seus equipamentos esportivos para a iniciação. Calça, camiseta de manga
comprida, capacete , luvas e tênis, são os equipamentos básicos de segurança.
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Pistas - três diferentes padrões de pista são comumente
observados em centros de treinamento, conforme
adequação de áreas e zoneamentos;

a. Pista Oficial, área > ou = a 9.000 m2  (100 X 90 m)
• Pista . 370 m 
• Gate/ Rampa
• Sede /Escritório
• Vestiários/ Banheiro

b. Pista Semi oficial, área > ou = 1.800 m2  ( 60 X 30)
• Pista de 150 m
• Gate/Rampa

c. Pista Treino, área > ou = 1.200 m.2 (40 X 30)
• Pista de 150 mts

bicicleta aro 20 ou 24

luvas

capacete fechado
camisa manga longa

calças compridas

38 m.
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3 .1 – Bicicross, ferramenta sócio esportiva
O grande desafio que propomos é oferecer um programa de atividades interessantes ao público infanto-juvenil, identificado a seu comportamental, que
seja saudável, prazeroso e sustentável e que em contrapartida estimule, dê motivação ao esforço escolar , à convivência familiar e social desse público.

OBJETIVO GERAL: Criação de Escola de Bicicross com capacidade  inicial de atendimento de até 200 alunos mês , promovendo a massificação sustentada 
da prática da modalidade em  diversos níveis etários, vinculado a programa social  de acompanhamento sistemático,  incentivando a formação escolar, a 
integração familiar e social , de jovens Paulistanos visando o crescimento real dos ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) na população 
atendida.

3.3 OBJETIVO 
ESPECIFICO 3.4 -AÇÃO 3.5 - RESULTADO ESPERADO

1 Capacitação física e 
competitiva de 200 
alunos mês na Escola de 
Bicicross.

Implantação de escola de Biciross, periodizada,  e 
adequada a diferentes faixas etárias (4 a 21 anos) com 
diferentes níveis de desenvolvimento e capacidade de 
assimilação possíveis a cada grupo.

Atendimento de 200 alunos mês, e a formação de equipe com base de 
atletas capacitados ao amplo desenvolvimento esportivo e social

2 Combate a evasão e 
aumento no rendimento 
escolar dos alunos da 
Escola de Bicicross

Implantação de mecânica sistemática de  
acompanhamento  e avaliação da freqüência e 
rendimento escolar, encaminhando a apoios  
específicos os alunos com dificuldades e premiando 
essa performance com maior peso na evolução dentro 
da Escola de Bicicross

Ganho do rendimento escolar  e  conseqüente aumento nos índices de 
aprovação escolar.

3 Inclusão e Integração 
Social, dos alunos da 
Escola de Bicicross

Implantação de mecânica sistemática de  
acompanhamento  e avaliação da relação familiar e 
sociabilidade na equipe, encaminhando a apoios 
específicos os alunos com dificuldades e premiando 
essa performance com maior peso na evolução dentro 
da Escola de Bicicross

Ganho de auto estima, saúde física e mental.

3 – Organização



Equipe de Competição

REFERENCIA SÓCIO ESPORTIVA 



O Projeto também atende a pessoas portadoras de necessidades especiais, parceria com a APAI local, que participam em iguais
condições com demais alunos trazendo ao grupo e aos alunos especiais, ganhos significativos em diversos os aspectos.
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O Programa prevê a participação da família e escola, desenvolvendo acompanhamento escolar sistemático, controle de freqüência e
rendimento escolar, bem como o relacionamento e comportamento dos atletas junto às suas famílias, prevendo como contrapartida a
participação em eventos e torneios externos, como regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

3. 6 – REFERÊNCIA SÓCIO ESPORTIVA - Paulínia Racing Bicicross - Escola de Bicicross,

até 04 a 10 anos - 24%
de 11 a 15 anos - 45%
de 16 a 20 anos - 17%
de 21 a 29 anos - 6%
acima de 30 anos- 2%
pilotos especais: 6% 
(portadores de necessidades especiais).

Faixa Etárias

escola pública: 88%
escola particular: 12%

Unidades de Ensino

R$350,00 - 49%
de R$ 351,00 a R$ 900,00  - 29%
acima de R$ 900,00 - 24%

Rendimento Financeiro

RESULTADOS SOCIAIS

índice de aprovação:
• 1997 de 72,2%
• 2006  de 98,3% 

rendimento escolar comparado :

• Ótimo  82%
• Bom 14%
• Regular 4%

comportamento familiar atual, avaliação da família:

RESULTADOS ESPORTIVOS - Títulos por equipe:

• Campeã Pan-americana 2000 - Brasil. 

• Campeã- Mundial 2003 - Perth-Austrália

• Vice-campeã mundial 2002 - Brasil 

• Heptacampeã Brasileira; 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007,2008. 

• Heptacampeã Paulista; 2000, 2001, 2002, 2003 ,2005 , 2007,2008

A partir do sucesso desta parceria, replicada em diversos outros clubes de Bicicross do Estado de São Paulo o Campeonato Paulista de Bicicross teve
em 2006 média de participação de 20 atletas especiais em cada uma de suas nove etapas inaugurando também em São Paulo, essa categoria em
Campeonatos Mundiais.
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3.7 – Experiência, modelo de gestão.

Iniciado em 1997, é uma parceria da PETROBRAS, Prefeitura Municipal de Paulínia e Familiares dos Pilotos que em 2006 atendeu
gratuitamente a 198 pilotos. Oferece cursos com três níveis de aprendizado focado em jovens de 04 a 21 anos, matriculados em entidades
de ensino. A escola mantém há vinte semestres um número significativo de alunos, das diversas faixas etárias e diversos bairros da cidade
e o bom desempenho da equipe vem conseguindo atrair novos alunos semestralmente.

A equipe de Bicicross de Paulínia é dirigida pelo clube PAULINIA RACING BICICROSS, que se responsabiliza de forma direta pela
organização, administração e manutenção deste projeto, onde mantém Convenio oficial com a Prefeitura Municipal de Paulínia, APAE -Associação de Pais
e Amigos Excepcionais e familiares dos alunos inscritos, conjugando esforços para incentivar, promover e divulgar a modalidade bicicross, retirando
adolescentes e jovens das ruas, proporcionando aos mesmos urna formação de caráter com base educacional humana, cultural e social através do
esporte, proporcionando ainda apoio para aqueles garotos mais carentes, através do qual os mesmos possam se desenvolver e assim ter oportunidades
semelhantes a todos os demais, que venham praticar a modalidade em nossa escola de iniciação de Bicicross dentro do município de Paulínia.

0

50

100

150

200

250

Demonstrativo de alunos da Escola de Bicicross Paulínia

3.8 – Conceituação do modelo.



Através do contato na Escola de Bicicross pode-se identificar as dificuldades dentro da escola. O contato familiar também é bastante importante dentro do
desenvolvimento de cada aluno. Observamos no gráfico abaixo, que durante o semestre mantivemos um grupo atingindo as diversas faixas etárias, onde
conseguimos que pais e filhos pudessem se interessar pela modalidade.
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3.8 – Conceituação do modelo, continuação.

0
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90

até 10 
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de 11 à 15 de 16 à 20 de 21 à 30 APAE accima de 
31

Escola de Bicicross Paulínia por faixa etária (2008)

Dentro da metodologia aplicada, durante o semestre adequamos um
calendário onde todos os alunos, independente do nível técnico alcançado
pudesse interagir e participação de atividades desenvolvidas, sejam elas
voltadas para a modalidade Bicicross ou atividades culturais e sociais.
Durante o semestre, realizamos duas Etapas da tradicional Copa
Regional, onde através da divisão de categorias, todos tem oportunidade de
conhecer uma competição de Bicicross e participar efetivamente. Contamos
com mais três cidades participantes, abrindo assim a oportunidade de nossos
alunos participarem também de atividades em outras cidades, ampliando os
seus conhecimentos esportivos, sociais e culturais. Nessa viagens
trabalhamos também o comportamento, convivência em grupo, a
responsabilidade pessoal e familiar com uniforme e equipamentos, o
comprometimento com horário e regras de competição, estimulando a
informação e contato com outros grupos sociais.

Além disso, participamos de atividades extra esportivas, com visitas culturais e realizamos palestras com familiares sobre assuntos atuais, em parceria
com a Secretaria da Criança e Adolescente. Participamos do Campeonato Paulista de Bicicross, e Seletivas para o Campeonato Mundial, este ano
realizado no Brasil, bem como do referido Campeonato Mundial.Graças a parceria com Petrobrás, 60 alunos puderam, durante 4 dias conviver com
atletas de 36 países, adquirindo assim grande experiência esportiva e cultural. Nossos atletas representaram o Brasil no referido Campeonato e com muito
sucesso, a equipe Petrobras Paulínia conquistou três importantes títulos mundiais.

O Bicicross tem realizado o papel de motivador conseguindo grandes progressos em relação a evasão escolar, assiduidade e rendimento. Esta
responsabilidade se torna imprescindível pelo grande número de atletas que freqüentam a escolinha. Esta é a principal categoria onde trabalhamos a
prevenção e a motivação O trabalho social do Bicicross só é possível de ser realizado com o auxilio dos técnicos nos treinamentos no dia-a-dia com os
atletas trabalhando prevenção motivação e qualidade de vida. Há muito a ser feito por nossas crianças e o Bicicross proporcionam urna opção de vida e de
convívio com um prisma saudável do cotidiano.



Na Fase Equipe de Treinamento, os pilotos devem suportar um programa aprofundado de treinamento físico, com programa de base, fases de
aprimoramento, lapidação e competições seguidas. Aqui os pilotos estarão prontos para defender a equipe, a cidade, o Estado e o País nas principais
competições que forem convocados.
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A Equipe de Escola de iniciação é dividida em duas fases. Na “Fase 1” onde estão alunos
iniciantes, que apenas sabem andar de bicicleta, em suas diversas idades e onde serão trabalhados a
Coorde

3.9 – Mecânica do modelo.
Ao iniciar na escola de bicicross, o aluno, junto a uma assistente social baseada no clube, preenche uma ficha, onde são informados seus dados e de seus
familiares, bem como a escola que encontra-se matriculado. Para aqueles que não possuem bicicletas e equipamentos de segurança, o clube dispõem de
vinte bicicletas e equipamentos de segurança que são utilizados por essas crianças, fazendo revezamento entre os colegas, respeitando o horário de treino
de cada um. As turmas são divididas em dois períodos:

A - Escolinha de Iniciação
Terça e quinta – das 8 :30 às 10 horas e das 13:30 às 15 horas
Quarta e sexta – das 8;30 às 10 horas e das 13:30 às 15 horas.

B - Equipe de Treinamento e Aperfeiçoamento:
Terça a Sexta das 10 às 11:30 horas e das 15 às 17 horas.

Todos tem a mesma oportunidade da prática do esporte. Bimestralmente através de convênio com as escolas municipais, são enviadas avaliações
escolares, e após diagnóstico dos educadores e orientadores das próprias escolas, ao mesmo tempo em que as famílias recebem também fichas de avaliação
que são avaliadas e em ambos os casos a assistente social do clube, em caso que necessitam faz o encaminhamento aos diferentes setores da rede pública

• Freqüência escolar        3,5 pontos
• Avaliação Familiar 3,0 pontos
• Freqüência em treinos       2,0 pontos
• Pontuação em competições  1,5 pontos

Critérios de avaliação:
O programa segue todo um planejamento conforme o calendário oficial expedido pelo Comitê Olímpico
Internacional, UCI, CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo, APBMX –Associação Paulista de
Bicicross, entidade gestora da modalidade no Estado de São Paulo e planejamento do c1ube de
Bicicross Paulínia Racing Bicicross e SER (Secretaria de Esportes e Recreação) da Prefeitura Municipal
de Paulínia.

A “Fase II” onde estão aqueles pilotos que já tem um pequeno conhecimento e familiaridade com alguns obstáculos, ou que passaram pela fase 1, nesta
fase estaremos dando total continuidade ao trabalho da fase anterior e incluindo a resistência muscular global e localizada, além de incluir os primeiros
passos de técnicas básicas em paredões, passagens de obstáculos e transposição de rampas pequenas e grandes.
Na fase subseqüente, a Equipe de Aperfeiçoamento estão recebendo os pilotos com aptidão técnica em Bicicross. Nesta fase são aprimoradas as qualidades
técnicas destes pilotos, com urna aproximação aos programas de excelência em treinamento físico. São desenvolvidas as técnicas mais apuradas e os
pilotos são avaliados nos programas de treinamento visando ingressar na fase seguinte.

Coordenação Motora Global Coordenação Geral com Bike; todo o processo de desenvolvimento cardiorrespiratório geral. 



• 1 professor de educação física 
• 1 monitor
• 1 assistente social  
• voluntários.

3.10 - Quadro funcional do modelo Paulínia Racing
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3.11 – Replicação do Projeto Modelo

O projeto vem sendo replicado em diversos municípios com grande sucesso, podemos citar Sorocaba, Cosmópolis, Indaiatuba, Americana entre outros que
adotaram o modelo criado pelo Paulínia Racing e vem experimentando adaptações locais a diferentes realidades demográficas e de apoios.

Na cidade de São Paulo são algumas as regiões que tem histórico, vocação e principalmente DEMANDA para o Bicicross e a APBMX tem mapeado
locais possíveis para implementação de pistas possibilitando a replicação e desenvolvimento de uma rede de trocas de experiências e maximização de
investimentos dentro de uma mesma modalidade na região.

3.12 – Coordenação do Projeto

O SP X se responsabiliza de forma direta pela organização, coordenação, administração e manutenção deste projeto. O convênio com a Prefeitura
Municipal, bem como Parceiros privados são propostos e gestados pela diretoria que propõe formar o Conselho Gestor composto por familiares dos
Pilotos , membros da Comunidade, empresas apoiadoras e municipalidade.

3.13 – Aprendizado, a evolução do Projeto 

O SP X está filiado a APBMX – Associação Paulista de Bicicross e por intermédio desta, interage com outros trinta e dois núcleos de prática do
BICICROSS, que a exemplo do Paulínia Racing, gestão escolas, pistas, equipes e trocam know-how técnico, administrativo e esportivo. Outro fator de
aprendizado é a formação do Conselho de Gestor do SP X que, tem objetivo de transmitir informações de campo, compartilhar experiências do grupo e
individuais de maneira a somar no planejamento de ações, na execução do projeto e superação de metas.
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3.14 – Equipe técnica, administrativa e conselho. 

A formação da equipe técnica pressupõe o recrutamento de recursos humanos a ser coordenado pela diretoria da Associção Esportiva SP X que também
se encarregara da convocação de eleição do conselho e adequação de regimento interno normatizando, junto com o Conselho, a condução da
administração do projeto.

NOME FUNÇÃO NO PROJETO FORMAÇÃO PROFICIONAL NATUREZA DO 
VINCULO

REGIME DO 
VINCULO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANA

A DEFINIR Gestor Presidente do Clube voluntário 10 hora
A DEFINIR Gestor auxiliar Vice Presidente do  Clube voluntário 10 horas
A DEFINIR Assistente Social Assistente Social Contrato Cooperado remunerado 45 horas
A DEFINIR Coordenação Esportiva Prof. em Educação Física Contrato Cooperado remunerado 45 horas
A DEFINIR Auxiliar Técnico Atleta, profissional do esporte Contrato Cooperado remunerado 45 horas
A DEFINIR Estagiário Educação Física Contrato Cooperado Remunerado 30 horas
A DEFINIR Estagiário Educação Física Contrato Cooperado Remunerado 30 horas
A DEFINIR Conselho Gestor municipalidade voluntário 1 hora
A DEFINIR Conselho Gestor empresa parceira voluntário 1 hora
A DEFINIR Conselho Gestor Atleta,  profissional do esporte Diretor Esportivo CDC voluntário 1 hora
A DEFINIR Conselho Gestor Amigo, Familiar de piloto voluntário 1 hora
A DEFINIR Conselho Gestor Amigo, Familiar de piloto voluntário 1 hora



Visando somar aos apoios de verbas públicas e a curto prazo substituí-los por parceiros privados a entidade vem desenvolvendo um pacote de ferramentais
baseados no marketing esportivo visando receitas financeiras de sustentação da entidade, tais como aulas de Bicicross para a população de maior poder
aquisitivo, venda de suvenires, licenciamento de produtos esportivos com a marca do clube, merchandising em uniforme, arena, site, consumo e eventos
promocionais e esportivos oferecendo aos nossos um canal de comunicação com nosso público e comunidade.
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4.0 – Sustentabilidade. 

4.1 – Sustentabilidade, transparência e legitimidade  de gestão.

A criação do Conselho Gestor, formado por membros da comunidade, executivo municipal e empresas parceiras tem o objetivo de ampliar a inteligência
gestora, abrindo canal de informações, demandas, oportunidades e experiências externas e internas de maneira a aproximar e envolver a comunidade como
um todo na condução do projeto.

A normatização da gestão a partir de ampla gama de fontes de conhecimentos que um conselho formado pela soma de todos os segmentos da
comunidade, suas experiências práticas e demandas, trarão por conseqüência a oportunidade de elaboração de um planejamento e normativo de conduta
com objetivos e metas claras, específicas, temporais, tangíveis, e legítimas, que partam da experiência prática, conferindo a possibilidade de
acompanhamento e fiscalização da execução alinhada aos anseios propostos.

4.2 – Profissionalização, uma prática sustentável.

A profissionalização de áreas estratégicas de entidades sociais e esportivas traz um conceito moderno visando a busca de maximização de
esforços, transparência e eficiência e a conseqüente sustentações contábil, jurídica e financeira do projeto.

O mundo moderno vem experimentando a evolução da industria do entretenimento esportivo. As entidades esportivas e sociais tem evoluindo em produtos
e serviços e seus potenciais ampliados por uma cadeia produtiva de profissionais e técnicos que maximizam essas oportunidades trazendo sustentação
comercial a essas entidades.

Exemplos:

LEIS ASSESSORIA JURÍDICA ESTATUTOS PROGRAMAS ISENÇÃO FISCAL RECURSOS

MARKETING ESPORTIVO PRODUTO ESPORTIVO VISIBILIDADE RECURSOS



21

4.3 – Parceiros do projeto

NOME TIPO DE CONTRIBUIÇÃO
Governo Federal Leis de incentivos e programas de apoio a atletas
Prefeitura Municipal Física, Recursos, Técnica e supervisão
FUNCAD Recursos  incentivados voltados a programas e projetos 
Empresas Privadas ADEFINIR Recursos, materiais, equipamentos e supervisão
Empresas de mkt A DEFINIR Coordenação e serviço de marketing esportivo
Assessoria Jurídica A DEFINIR Jurídica, estatutário e leis fiscais e de incentivo
Assessoria contábil A DEFINIR Contábil, fiscal
Auditoria Privada A DEFINIR Supervisão contábil, fiscal e publicação de balanços

A participação direta e indireta de representantes do governo  MUNICIPAL dentro do projeto, propõem trazer um canal de alinhamento as políticas públicas 
neste âmbito.

Objetivos:

• Desenvolver o esporte educacional;
• Contribuir para a melhoria do IDH local, através de ações conjuntas da cultura; saúde, meio ambiente, entre outros;
• Aprimorar a integração entre gerações com ações que promovam a integração comunitária e os princípios de cidadania através do esporte e atividade 

física ;

4.4 – Políticas Públicas

• Estimular a prática da atividade física, promovendo a melhoria qualidade de vida do cidadão;



4.5 – Divulgação do projeto

O Bicicross e o clube oferecem diversas oportunidades de divulgação do projeto, a começar pelo site do clube, merchandising aplicado a camisas de 
treinos, uniformes de competição, painéis e placas de pista que oferecem  visibilidade nos âmbitos de atuação de treinos e competição cobertos pela mídia 
eletrônica impressa e visibilidade da comunidade. Outras publicações como panfletos e cartazes também estão previstos.

descrição quantidade unidade custo unit custo anual
uniforme treino (camiseta manga longa) 200 anual R$ 20,00 R$ 4.000,00
umiforme competição 80 anual R$ 150,00 R$ 12.000,00
placas e painéis 1 anual R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
BIKES 30 anual R$ 400,00 R$12.000,00

total R$ 32.000,00
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5– Avaliações
Bimestralmente serão realizados avaliações pelas fichas de avaliações onde critérios escolares como notas, freqüência, disciplina, aplicação e 
participação, serão levados em conta. Será solicitado também aos pais e responsáveis de cada aluno e por fim as avaliações na própria modalidade tais 
como freqüência, disciplina, atenção, participação. Comportamento nas atividades e acompanhamento psicológico são verificados. 

Todos estes critérios serão acompanhados rigidamente e servirão para a promoção ou não dos pilotos dentro da equipe, pois antes dos próprios 
resultados estamos trabalhando pela formação de seres humanos conscientes e coerentes na sua participação.
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

Objetivo
Específico

Perguntas de
Avaliação

Indicadores
Quantitativos

Indicadores
Qualitativos

Fontes de
Informação

Formas de 
Coletas

de Dados

Periodic
idade

Capacitação física e 
Competitiva

de 200 alunos/mês na 
escola

O aluno está apto à pratica esportiva? Coordenador Pedagógico e
Professor de Educação Física

Entrevistas pessoais e
avaliação física semestral

Qual o fato principal para que ele seja incluido
no projeto?

Desenvolvimento e comportamento
acadêmico

Assistência Social e 
Secretaria de Educação

Reuniões com responsáveis
das instituições anual

Qual o nível de organização familiar que o 
aluno
tem?

Número de famílias avaliadas Nível de desenvolvimento humano,
financeiro e acadêmico Assistência Social e Núcleo Familiar Assistente Social e Pais ou 

Responsáveis anual

Combate à evasão
e aumento no 

rendimento escolar 
dos alunos da Escola de 

Bicicross

Os alunos estão matriculados
em uma instituição oficial de ensino?

Quantos alunos
matriculados

Estudam em escolas públicas ou
privadas Familiares Entrevistas pessoais anual

Qual o rendimento acadêmico dos 
alunos na escola? Número de alunos avaliados % de alunos acima da 

média escolar
Assistente social e coordenador 

pedagógico reuniões e entrevistas pessoais bimestral

Qual o comportamento dos alunos
na escola? Número de alunos avaliados Desempenho comportamental

dos alunos
Direção de escolas, assistente social e 

familiares reuniões e entrevistas pessoais semestral

Houve melhoria no rendimento acadêmico e 
comportamental do aluno na escola? Número de alunos avaliados Desenvolvimento acadêmico Direção de escolas, assistente socias e 

familiares reuniões e entrevistas pessoais semestral

Inclusão e integração
social dos alunos da
Escola de Bicicross

O aluno tem bom comportamento nas aulas? Número de alunos avaliados Desenvolvimento social Coordenador Pedagógico e
Professor de Educação Física reuniões e entrevistas pessoais mensal

O aluno interage bem com os colegas? Número de alunos avaliados Desenvolvimento social Coordenador Pedagógico e
Professor de Educação Física reuniões e entrevistas pessoais mensal

O aluno tem bom comportamento familiar? Número de alunos avaliados Qualidade de relacionamento
familiar Assistente social e familiares reuniões e entrevistas pessoais bimestral

Qual é o comportamento do aluno dentro do 
grupo

de treinamento?
Número de alunos avaliados Qualidade de relacionamento social Coordenador Pedagógico e

Professor de Educação Física Relatórios de acompanhamento bimestral
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CRONOGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS AÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Capacitação física e 
Competitiva

de 200 alunos/mês na 
escola

Planejamento inicial do projeto

Busca dos alunos na rede municipal de 
ensino e Assistência Social

Início e andamento das atividades

Combate à evasão
e aumento no 

rendimento escolar 
dos alunos da Escola de 

Bicicross

Formação de banco de dados 
dos alunos

Controle de matrícula na rede
de ensino

Acompanhamento e controle
do rendimento escolar

Inclusão e integração
social dos alunos da
Escola de Bicicross

Formação de banco de dados
familiar dos alunos

Controle de assiduidade nos
treinamentos

Acompanhamento e controle
familiar

Avaliação de 
rendimento
dos alunos

Levantamento e controle interno
de assiduidade e comportamento

Análise de rendimento escolar

Entrevista com familiares para
acompanhamento de comportamento

6– Cronograma



Seção VII – Orçamento
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Fontes de consulta e referência  :

• Paulínia Racing Bicicross Clube – www.pauliniabmx.com.br
• Valmir Brustolin, Presidente da APBMX e Sócio fundador do Paulínia Racing
• Ricardo Alves, treinador Paulínia Racing
• Julio Brustolin, piloto Paulínia Racing
• APBMX – Associação Paulista de Bicicross - www.apbmx.com.br
• FPC – Federação Paulista de Ciclismo – www.fpciclismo.org.br
• CBC – Confederação Paulista de Ciclismo – www.cbc.esp.br
• UCI – União Ciclística Internacional – www.uci.ch
• FUNCAD -http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/forms/principal.aspx

São Martinho Entretenimento e Comunicação Ltda.

Projeto “Escola de Campeões” é  baseado no edital PETROBRAS 2008,    inspirado no modelo “Escola de Bicicross - Paulínia Racing” e
programas de políticas públicas dos municípios do Estado de São Paulo .

Elaborado por;.

http://www.apbmx.com.br/�
http://www.uci.ch/�


ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BICICROSS

webmaster@apbmx.com.br

CONTATO:
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