V COPA DO BRASIL DE FAN 32
Principais alterações do Regulamento para a temporada de 2.021
-Da participação de atletas nas provas oficiais da Copa do Brasil
Só poderão participar das provas oficiais da Copa do Brasil atletas que estejam filiados e
em dia com a CBCT
-Do número de etapas
A Copa do Brasil será disputada em 15 (quinze) etapas, sendo 09 (nove) delas compostas
exclusivamente por provas on-line, 05 (cinco) por provas mistas e 01 (uma) por prova
exclusivamente presencial, antecedendo assim uma Grande Final e uma disputa da
Majorança, que se realizarão, necessariamente, pela modalidade presencial, em
conformidade ao calendário.
-Classificação e disputa da Grande Final
Para a classificação e disputa da Grande Final da Copa do Brasil, o atleta deverá ter atingido
a somatória mínima de 135 (cento e trinta e cinco) pontos na disputa das 15 (quinze) etapas
antecedentes e ter participado da parte presencial de uma prova mista e também,
obrigatoriamente, da última, ou 15ª etapa do certame.
- Da Majorança
A Majorança da Copa do Brasil, como título, será outorgada ao atleta que alcançar o maior
número de pontos dentre os concorrentes, calculado pela somatória da pontuação havida
nas 6 (seis) etapas que disputar com melhor performance, desprezando-se as demais.
Dentre essas 6 (seis) etapas que contarão para o estabelecimento da Majorança, deverão
constar, necessariamente, a participação do atleta em pelo menos 3 (três) provas
presenciais, ou parcela presencial das provas mistas, incluindo-se nestas, obrigatoriamente,
a última, ou 15ª etapa do certame.
- Fundo Anual de Premiação
Para compor o fundo anual de premiação será cobrado junto às inscrições nas provas Online, Mistas e Presencial de cada atleta uma cota de fundo de premiação no valor de
R$100,00 (cem reais).Àqueles atletas que se classificarem para a Grande Final, deverão
integralizar uma cota no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a qual irá 100% a
prêmio.
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- Formação de Equipes nos Eventos Presenciais
Para formação das equipes deverá ser considerada a faixa do ranking a qual o atleta pertence,
sendo que a somatória das faixas dos 3 (três) atletas não poderá ultrapassar 7 (sete).

- Medalhas para Faixa 1
Como forma de incentivar os atletas iniciantes a CBCT disponibilizará a suas expensas, um
conjunto de 3 (Três) medalhas para cada clube confederado para cada etapa online, objetivando
premiar o primeiro, segundo e terceiro colocado classificados na Faixa 1, conforme constante no
ranking da CBCT.

- Taxas e Abonos CBCT para 2021:
A Diretoria decidiu NÃO promover qualquer majoração na anuidade dos confederados,
que permanecerá em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), bem como no valor dos abonos
nas provas mistas e presenciais que permanecerá em R$ 200,00 (duzentos reais) e nas
inscrições das provas on-line que permanece em R$ 100,00 (cem reais).
A CBCT, durante o ano de 2021, não fará a retenção de 5% sobre as premiações das provas
mistas e presenciais, como também a taxa de fomento no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
- Vestimenta
À exceção de Provas FEDECAT, os atletas poderão adotar como traje de competição bermudas e
agasalhos.

LEIA O REGULAMENTO QUE ESTÁ DISPONIVEL EM NOSSO SITE
www.cbct.org.br
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