
 

 

 
 
 
 

 

Alvará: 001/13 
13/03/2013 

Santos, 13 de março de 2013. 

Ref.: Alvará de Evento Esportivo 2013 

  

A Confederação Brasileira de Mountain Bike, órgão máximo do esporte no país 
na sua modalidade, vem por meio deste, autorizar à “FEDERAÇÃO BRASILIENSE 
DE MOUNTAIN BIKE” – inscrito no cnpj sob o Nº 14.586.210/0001-18 a realizar o 
evento esportivo denominado “Campeonato Brasileiro de Cross Country 
Maratona 2013”, no(s) dia(s) 26 de maio de 2013, no município do Cachoeira do 
Girassol - Cocalzinho-GO de acordo com o regulamento e normas estatutárias da 
CBMTB. 

 

Ficando a responsabilidade das leis do meio ambiente, trânsito, estaduais e 
municipais e federais, por conta do organizador. 

 
 É de responsabilidade também do organizador, a contratação de seguro para 
cobertura do evento, bom como, todo o ônus contraído durante a realização do 
evento. 

 

O presente alvará de realização está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro conforme segue abaixo. 

» Art. 67 em Legislação  
CTB - Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997  
Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

CAPÍTULO III 

 DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via 
aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:  

I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades 
estaduais a ela filiadas; 
 

Fica de responsabilidade também a premiação dos Campeões Brasileiros. A 
premiação deve ser separada dos não filiados a entidade. Somente atletas 
filiados podem ter o título de “Campeão Brasileiro” da modalidade em disputa. 
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Obs.: A Federação Goiana de Mountain Bike será parceria nesta realização como 
conversa anterior. Cabendo a Federação Brasiliense todas as responsabilidades 
de ônus e bônus 

Obs1.: A inscrição do evento deverá estar disponível 60 dias antes da sua 
realização, ou seja, 26 de março. 

O organizador do evento deverá disponibilizar todas as categorias da CBMTB 
para inscrição até 30 dias antes da realização do evento. Caso não exista 
inscritos/ categoria, a Federação poderá desconsiderar a categoria caso seja de 
interesse de ambos, organizador e Federação. 

 

Desejo a todos, muito sucesso! 

 

Sem mais, firmamos o presente, 

 

 

 
Marcelo Gomes Coelho 

Presidente 
Confederação Brasileira de Mountain Bike 


