
REGULAMENTAÇÃO E NORMAS FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO  

ANO 2020 

 

 Pensando em oferecer uma melhor segurança a todos os nossos filiados na temporada 2020, 
comunicamos a todos os ciclistas (federados) que será obrigatório o seguro de vida. Ver apólice de 
seguro ao finalizar sua filiação.  

O seguro é obrigatório e não facultativo para ciclistas federados. 

Para  o  ano  de  2020,  nas  disciplinas  de  Ciclismo de Estrada, Bmx, Downhill e Mountain  Bike XCO e 
XCM, fica estabelecido o calendário oficial da Federação Paulista de Ciclismo como datas oficiais e 
deverão ser respeitadas por organizadores seguindo as normativas desse regulamento.  (ver calendário 
em www.fpciclismo.org.br) 

Art. 1 - Estabelece como padrão mínimo, a prova com a seguinte estrutura: 

- Ambulância; 

- Segurança para o evento (Polícia Militar, Guarda Municipal ou Privada); 

- Estrutura física, e de equipamentos (Pórtico, Pódio, Grade de isolamento, etc.); 

- Autorização dos órgãos públicos (Prefeitura, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil); 

- Voluntários ou equipe contratada; 

- Seguro para todos os atletas inscritos; 

 

Art.  2  -  A realização  da  prova: 

§ 1º Além dos itens acima citados, fica sujeita a avaliação do Comissário Regional da  Federação Paulista 
de Ciclismo (FPC)  presente no evento, dar seu aval final. 

§ 2º Só poderão organizar e ou realizar eventos empresas, ligas ou associações devidamente 
regulamentadas e inscritas pelo órgão competente. 

Parágrafo único:  1.8 ORGANIZAÇÃO DE PROVAS – REGULAMENTO CBC 

1.8.001 O organizador é o único responsável pela organização de sua prova, tanto em sua conformidade 
com os regulamentos da CBC, como no âmbito administrativo, financeiro e jurídico. 

 1.8.002 O organizador é o único responsável perante as autoridades, participantes, acompanhantes, 
oficiais e espectadores. 

1.8.003 O controle exercido pela CBC e pelos comissários sobre a organização da prova dirige-se 
unicamente em relação às exigências desportivas. Sendo que o organizador é o único responsável pela 
qualidade, pela segurança, pela organização e pelas instalações a serem oferecidas no evento.  

 

1.8.004 Uma prova que não esteja incluída no calendário nacional, estadual, ou regional, ou que ainda, 
não esteja autorizada pela Federação estadual, não é considerada uma competição oficial.  

1.8.005 O organizador deve obter também as autorizações administrativas necessárias para a realização 
da prova. Estas autorizações dizem respeito aos documentos que devem tramitar junto aos órgãos 
públicos responsáveis por cada um dos setores envolvidos na prova. Ex: Polícia Rodoviária, Polícia 
Militar, atendimento médico e hospitalar, etc... 

1.8.006 No prazo estabelecido pela CBC ou pela Federação Estadual, o organizador deverá apresentar o 
informe técnico de sua prova que compreenda ao menos (quando procede), os  seguintes dados:  



- Regulamento particular da prova. Este regulamento somente poderá ser reproduzido no programa com a 
aprovação da CBC ou da Federação Estadual.  

- Programa e horário das competições.  

- Lista de inscritos (categorias, clubes, grupos desportivos, seleções nacionais...) 

 - Recepção das inscrições e distribuições dos dorsais. 

 - Lista de prêmios. - Condições financeiras em matéria de gastos de viagem e estadia.  

- Organização do transporte dos participantes e de seus equipamentos.  

- Descrição e planos detalhados da pista ou do percurso, compreendidas as zonas de saída e de chegada. 

 - Indicação dos pódios e dos locais (controle anti-doping, secretaria, imprensa...) 

 - Montagem do serviço de largada, do serviço de segurança e do serviço de auxílio médico. 

 - Instalações de foto finish e cronometragem - Instalações sonoras e locutores. 

 

Art.  3  - Pontuação e Ranking Paulista  

Para o ano de 2020, a Federação Paulista de Ciclismo estará realizando o  Ranking Paulista de Ciclismo 
e Ranking Paulista de Mountain Bike XCM.  

O Ranking será formado por vários eventos que somarão pontos juntos com o Campeonato Paulista de 
Ciclismo e Mountain Bike XCM ,possibilitando a participação de atletas de várias regiões do Estados em 
eventos com qualidade e pontuando para o  Ranking (Verificar tabela de Pontuação) somente contará 
pontos para o Ranking Paulista e Brasileiro os eventos que cumprirem todas as exigências da federação e 
ou Confederação em caso de evento válido para Ranking. Este evento será reconhecido pela Confederação 
Brasileira de Ciclismo, os de mais eventos do Estado poderão solicitar a inclusão no calendário ou o uso 
da chancela da FPC – Federação Paulista de Ciclismo. 

Para eventos que forem incluídos no calendário, o organizador deverá seguir o regulamento da Federação 
Paulista de Ciclismo (FPC) que tem como base regulamento da UCI e CBC.  

O organizador é responsável por fornecer à Federação Paulista de Ciclismo (FPC)  no  prazo  máximo  de  
três  (5)  dias  após  a  realização  do  evento,  a  lista  de inscritos  e  o  resultado  completo  separado  por  
categoria.  (Seguir Planilha Oferecida pela FPC ou empresa responsável pela realização do ranking) 

 

§ 1º - Ranking e pontuação Ciclismo Speed / MTB 

Pontuação das categorias oficiais 

Para todas as categorias Federados. Para Paulista de XCO/XCM e Speed haverá um acréscimo de 5 
pontos.  

 

       Posição                                                                         Pontos  
             1º lugar                                                                               20  

             2º lugar                                                                               17  

             3º lugar                                                                               15 

             4º lugar                                                                               13 

             5º lugar                                                                               11  

             6º lugar                                                                               09 



             7º lugar                                                                               07 

             8º lugar                                                                               05 

             9º lugar                                                                               03 

           10º lugar                                                                               01   

              

OBS: As pontuações acima serão aplicadas para definição da Equipe Campeã do Ranking Paulista 2020 

nos seguintes eventos: Campeonato Paulista de (Resistência, Montanha, Contra- Relógio Individual,   Pista 
e Mountain Bike)  

Art. 4  -  Copas, Taças, Campeonatos. 

Competições que possuírem forma de disputa em várias etapas ao longo de alguns meses ou  ao  longo  
do  ano,  a documentação a serem entregues será por etapa ficando enquadrada no artigo 1 e 2 desse 
regulamento.  

Art.  5  - Calendário de eventos, solicitação de inclusão uso da chancela FPC 

O calendário será estabelecido anualmente, por um ano civil ou por uma temporada. Para cada disciplina, 
será estabelecido um calendário Estadual e oficial a ser seguido por todos. 

 

§ 1º A cada ano, a partir de 1º de Janeiro, o organizador realizará a solicitação de inscrição  de  sua  prova  
no  calendário  estadual,  que  enviará  as  solicitações  no máximo  até  30  denovembro  do  ano  anterior  
ao  qual  se  solicita  a  prova  ou  pelo menos  60  dias  antes  da  data  da  realização  do  evento,  mediante  
aprovação  da Federação Paulista de Ciclismo (FPC). 

§ 2º O pedido de solicitação de homologação de provas à Federação Paulista de Ciclismo (FPC) deverá 
ser realizado através do site www.fpciclismo.org.br  

§ 3º Para  a  homologação  do  evento,  além  de  responder  ao  questionário  de Solicitação  de  
Homologação,  o  solicitante  deverá  apresentar  um  regulamento particular  que  deverá  ser  aprovado  
antecipadamente  pela  Federação  Paulista  de Ciclismo (FPC). 

§ 4º Todos  os  organizadores  poderão  fazer  sua solicitação de inclusão na FPC  desde  que  cumpram  
todas  as  observações  abaixo  relacionadas  e  após avaliação da direção técnica da Federação Paulista 
de Ciclismo (FPC) 

§ 5º As competições estarão  divididas  em  classes  as  quais  deverá  ser  solicitada  ao departamento  
técnico  que  irá  analisar  e  liberar  a  classe  de  acordo  com  os  dados obtidos no último evento do 
organizador.  

§ 6º A prova poderá valer ou não para o ranking FPC, conforme análise do departamento técnico da 
Federação Paulista de Ciclismo (FPC) de acordo com os dados obtidos no último evento do organizador. 

§ 7º A denominação e símbolos  da  Federação  Paulista  de  Ciclismo  (FPC)  são  de propriedade exclusiva 
da entidade, contando com proteção legal válida para todo território  nacional,  por  tempo  indeterminado, 
o uso de sua marca sem autorização é proibido e acarretará em punições cabíveis por lei, uso ilegal da 
marca.   

§ 8º A  garantia  legal  outorgada  à  Federação  Paulista  de  Ciclismo  (FPC)  neste artigo permite-lhes o 
uso comercial de sua denominação e de seus símbolos. 

Todos os itens abaixo serão obrigatórios a todos os organizadores de evento: 

a)  Respeito às normas regulamentares da FPC e CBC; 

b)  Regulamento específico do evento em acordo com a regulamentação da FPC / CBC / UCI 

c)  Ambulância com pessoal de resgate experiente e com equipamentos; (Casos solicitados          Ambulância 
com UTI) 

d)  Secretaria de prova com pessoal treinado; 



e)  Marcação padrão do percurso de prova; 

f)  Respeite os horários anunciados; 

g)  Cronometragem básica informatizada; 

h)  Pórtico de largada/chegada  (Proibido uso de inflável cruzando o circuito)  

i)  Banheiros para os atletas; 

j)  Batedores com moto; 

k)  Lava bike; 

l)  Respeito às faixas etárias das categorias FPC / CBC 

m)  Numerais frontais e dorsais, obedecendo à sequência lógica por categoria. O  

       númeral dorsal é OBRIGATÓRIO; 

n)  Sonorização no evento; 

o)  Pódio; 

p)  Premiação com troféus ou medalhas pelo menos até o 3º colocado em cada categoria; 

q)  Zonas de apoio demarcadas; 

r)  Alvará da Federação Paulista de Ciclismo e  liberação  das  diversas  secretarias  municipais e órgãos 
públicos ou privados onde serão utilizadas as áreas para a realização da prova, autorização do setor de 
transito em caso de Rodovia autorização da empresa que administra a rodovia ou DER.  

s)  Apólice de seguro do evento 

t)  Monitores e fiscais de pista maiores de idade, devidamente identificados, seja com uma camisa, colete 
ou mesmo um crachá; 

u)  Policiamento das áreas de interesse do evento; 

v)  Comunicação com os hospitais sobre o plantão no dia do evento. 

w)  Estar a realizadora do evento, associação, liga esportiva ou empresa, devidamente correta com suas 
obrigações. 

x)  Recolher as devidas taxas de alvará ou filiações a ela designada. 

Z)  Não colocar em risco segurança do atletas e público, usar gradil ou algo similar em material rígido para 
isolar público de atleta nas áreas de largada e ou chegada. 

Aa) É extremamente proibido a realização de eventos em vias públicas (ruas, avenidas, rodovias etc...) sem 
autorização dos órgão competentes, eventos classificados como piratas poderão sofrer sanções cabíveis 
por leis, e seus responsáveis e ou organizadores punidos conforme Leis vigentes.  

“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; 

II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via; 

III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros; 



IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade 

permissionária incorrerá. 

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou 

fiança e do contrato de seguro. “ 
 

§ 9º A largada de uma competição não poderá ser autorizada pelo Comissário ou organizador sem a 
presença de uma ambulância com socorrista  ou  pessoa  habilitada  para  prestar  os primeiros socorros. 
Caso a largada da competição seja autorizada pelo organizador, o Comissário deixará a prova para procurar 
uma viatura de polícia militar e fará um Boletim de Ocorrência (BO), relatando o ocorrido não irá retornar as 
suas atividades. 

 

Art.  7 -  Caso  um  organizador,  município  ou  uma  entidade  de  prática  esportiva (Clube,  Academias 

etc..),  queiram  realizar  um  evento  em qualquer uma de suas  disciplinas, deverão encaminhar sua 
solicitação à Federação Paulista de Ciclismo (FPC). A está caberá analisar o pedido e dar seu parecer final, 
favorável, não favorável ou não se opõem mas com ressalvas à realização.  

 

Art.  8  -  Após  a  vistoria  e  análise  técnica  do  Comissário  Regional (verificar valores de visita técnica),  

o  organizador assinará com a Federação Paulista de Ciclismo (FPC) o Contrato de Homologação de Prova 
para a realização do evento,  bem como recolherá antecipadamente taxas relacionada a Alvará de Eventos.  

§ 1º  -  Em caso de aceite do informe, a prova será inscrita durante um ano, em uma data  compatível com 
o calendário oficial em vigor, no prazo mínimo de 45 dias antes da data do evento. 

§  2º  -  Será  recusada  a  inscrição  de  uma  prova  cuja  taxa  de  inscrição  de  edições anteriores  esteja  
pendente,  ou  cujo  organizador  não  esteja  em  dia  com  as obrigações financeiras junto à Federação 
Paulista de Ciclismo  (FPC). Esta disposição se aplicará igualmente ao novo  organizador  de  uma  prova  
e,  em  geral,  ao organizador e/ ou prova que a Federação Paulista de Ciclismo (FPC) considere que é a 
sucessor (a) de empresa organizadora ou de uma prova. 

§  3º  -  Será recusada a inscrição de uma prova  da mesma modalidade  cuja  data da realização esteja 
num raio menor que 150 quilômetros de distância  de uma prova já homologada  anteriormente  informada  
no  calendário.  Será recusada  a  inscrição  de uma  prova  na  modalidade  Mountain  Bike  e  Ciclismo  

de  Estrada  cuja  data  da realização  seja  solicitada  no  mesmo  período  dos  JOGOS  REGIONAIS e 
ABERTOS e ou Ranking Nacional   Será recusada  a  inscrição  de  uma  prova  na  modalidade  Mountain  
Bike  e  Ciclismo  de Estrada  cuja  data da realização seja solicitada no mesmo período da realização do 
CAMPEONATO PAULISTA  da modalidade. 

§ 4º  -  A recusa de inscrição de uma prova no calendário estadual será decidida pela Diretoria da Federação 
Paulista de Ciclismo (FPC). 

 

Art.  9  -  Haverá a cobrança de uma taxa por participantes para eventos onde seja solicitado Ranking 

Estadual (verificar tabela www.fpciclimo.org.br) 

 

Art. 10 - Denominação de Provas. 

§ 1º O organizador não pode utilizar para sua prova uma denominação diferente daquela que a prova está 
inscrita no calendário oficial. 

§ 2º A  Federação  Paulista  de  Ciclismo  (FPC)  se  dá  o  direito  de  exigir  que  a denominação  da  prova  
seja  modificada,  por  exemplo,  para  evitar  a  confusão  com qualquer outra prova. 



§ 3º Nenhuma  prova  pode  ser  designada  como  NACIONAL,  ESTADUAL, REGIONAL,  ou  com  uma  
denominação  que  sugira  tal  condição.  Salvo, nos  casos previstos expressamente pelos regulamentos 
da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), no que tange às provas de seu calendário nacional. 

§ 4º Os  nomes  Copa  Brasil,  Taça  Brasil,  Circuito  Nacional,  ou  qualquer  outra nomenclatura  utilizada 
que conforme o artigo 1.17  sugira a condição de evento de envergadura  nacional  ou  estadual  são  de  
domínio  da  Confederação  Brasileira  de Ciclismo  (CBC),  e  Federação Paulista  de  Ciclismo  (FPC).  

Ficando sob a regulamentação da  Confederação  Brasileira de  Ciclismo (CBC)  e  Federação Paulista de 
Ciclismo (FPC). 

§ 5º O  organizador  deve  evitar  dar  a  impressão  de  que  sua  prova  tem  uma condição que não lhe 
corresponda. 

 

Art. 11 - Filiação a FPC, Inscrição e Taxas.  

§ 1º Os atletas só começam a pontuar dentro da sua categoria a partir  da data que  estejam  devidamente  
filiados  a  Federação  Paulista de  Ciclismo  (FPC).  A Federação Paulista de Ciclismo (FPC) não irá 
considerar os pontos adquiridos para o Ranking em provas anteriores à data de filiação, salvo por 
determinação e analise da FPC sobre possíveis erros de cadastro ou eventos a ela filiado que sejam 
realizados antes da data de início da filiação, em caso de campeonatos pode ser verificado a autorização 
da FPC para a verificação de lista de filiados na última etapa.  

§ 2º A  Federação  Paulista  de  Paulista  (FPC)  só  reconhece  o  ciclista  como CADASTRADO,  
FEDERADO  E  DEVIDAMENTE  REGULARIZADO  a  partir  da  data  em que  suas  informações  forem  
incluídas  no  Sistema  de  Cadastro  da  Confederação Brasileira  de  Ciclismo  (CBC)  e  no  Sistema  de  
Cadastro  da  Federação  Paulista  de Ciclismo  (FPC)  juntamente  com  todas  as  documentações  exigidas  
pelo departamento administrativo das entidades.  

§ 3º A Federação Paulista de Ciclismo (FPC) só  concretiza  filiações de atletas  com antecedência as 
competições, e  sempre  respeitando o  tempo hábil da liberação do atleta  pela  Confederação  Brasileira  
de  Ciclismo  (CBC)  nos  dias  de  semana  pré estabelecidos á segunda-feira, terça-feira e quarta-feira.  

§ 4º Os atletas filiados na modalidade do Ciclismo de Estrada, Mountain Bike XCO e Mountain Bike XCM 
só podem correr nestas modalidades. 

 

§ 5º  Os atletas filiados na modalidade BMX só podem correr na modalidade BMX. Caso queiram em outra 
modalidade, deverão efetuar uma nova filiação. 

§ 6º  Taxas e Valores 

Inscrição / Taxas : 

Valor filiação individual anual / avulso: R$ 55.00.  (Cinquenta e cinco Reais)  

Valor seguro anual : R$ 30.00 (taxa anual independente do mês de sua filiação, as categorias isentas na 
taxa de filiação anual deverão fazer o pagamento da taxa anual de seguro ). 

Valor de Taxa administrativa -  R$ 9.90  (Nove Reais e Noventa centavos) 

Valor Etapas do Paulista Ciclismo : R$ 70.00. 

Valor Etapa Campeonato Paulista de Mountain Bike XCO/XCM: R$ 95.00. 

Transferências de ciclistas para outros Estados: R$ 300.00. 

Valor filiação anual equipe Filiada: R$ 700.00. 

Valor filiação anual equipe Vinculada: R$ 350.00 

Filiação: 

As filiações em todas as disciplinas poderão ser feitas  a partir do dia 15 de janeiro de 2020. 



Será disponibilizado no site www:fpciclismo.org.br link para filiação 2020  

Filiação individual avulsa deverão ser feitaS online, OBRIGATÓRIO efetuar o upload dos documentos (foto 
3x4 documental, foto RG frente e verso e Atestado Médico validade 2020 (Apto a prática esportiva)  

Os documentos solicitados para filiação por equipe deverão ser enviados via correio ou pessoalmente em 
horário comercial de segunda feira a sexta feira. 

Obs: nenhuma entidade credenciada ou pessoa física esta autorizado  no recolhimento de taxas e 

documentações para filiação. 

Local para envio: 
R. Antonio de Godoi  nº122, sala 122 – Centro 

Cep:01034-000 – São Paulo – SP 

Contato; 11 – 3862.5378 
 
Documentos filiação equipe: 
Cartão CNPJ. 

Estatuto. 

Ata 

Declaração do presidente do clube nomeando a pessoa responsável. 

 
Local para envio: 
R. Antonio de Godoi  nº122, sala 122 – Centro 

Cep:01034-000 – São Paulo – SP 
Contato; 11 – 3862.5378 

Art. 12 – Categorias: (a confirmar 2020)  

Para o ano de 2020, a FPC irá utilizar a mesma nomenclatura da CBC para as categorias oficiais.Para 

padronizar a filiação, apenas uma especialidade e categoria poderá ser escolhida no sistema da FPC, para 

ficar de acordo com o sistema da CBC que aceita apenas uma única especialidade e categoria. 

Ciclismo de Estrada/Pista e Ciclismo MTB 

MASCULINO 

CATEGORIA FPC CATEGORIA CBC FAIXA ETÁRIA NASCIMENTO 

ELITE ELITE 23 a 29 anos (ou critérios técnicos) 1997 e anos anteriores 

SUB-23 SUB 23 19 a 22 anos (a confirmar) 2001 a 1998 

SUB-30 SUB-30 23 a 29 anos (a confirmar) 1997 a 1991 

MASTER A1 MASTER A1 30 a 34 anos (a confirmar) 1986 a 1990 

MASTER A2 MASTER A2 35 a 39 anos 1981 a 1985 

MASTER B1 MASTER B1 40 a 44 anos 1976 a 1980 

MASTER B2 MASTER B2 45 a 49 anos 1971 a 1975 

MASTER C1 MASTER C1 50 a 54 anos 1966 a 1970 

MASTER C2 MASTER C2 55 a 59 anos 1961 a 1965 

 



MASTER D1 MASTER D1 60 a 64 anos 1956 a 1960 

MASTER D2 MASTER D2 65 anos acima 1955 e anos anteriores 

JÚNIOR JÚNIOR 17 ou 18 anos 2002 ou 2003 

JUVENIL JUVENIL 15 ou 16 anos 2004 ou 2005 

INFANTO-JUVENIL INFANTO-JUVENIL 12 a 14 anos 2006 a 2008 

INFANTIL N/A 10 ou 11 anos 2009 ou 2010 

MIRIM N/A 8 ou 9 anos 2011 ou 2012 

FEMININO 

CATEGORIA FPC CATEGORIA CBC FAIXA ETÁRIA NASCIMENTO 

ELITE ELITE 23 a 29 anos (ou critérios técnicos) 1997 e anos anteriores 

SUB-23 SUB 23 19 a 22 anos 1998 a 2000 

MASTER A MASTER A 30 a 39 anos 1981 a 1990 

MASTER B MASTER B 40 a 49 anos 1971 a 1980 

MASTER C MASTER C 50 anos ou mais 1970 e anos anteriores 

JÚNIOR JÚNIOR 17 ou 18 anos 2002 ou 2003 

JUVENIL JUVENIL 15 ou 16 anos 2004 ou 2005 

INFANTO-JUVENIL INFANTO-JUVENIL 12 a 14 anos 2006 a 2008 

INFANTIL N/A 10 ou 11 anos 2009 ou 2010 

MIRIM N/A 8 ou 9 anos 2011 ou 2012 

 

Ciclismo Down Hill 

MASCULINO 

CATEGORIA FPC CATEGORIA CBC FAIXA ETÁRIA NASCIMENTO 

ELITE ELITE 19 a 29 anos (ou critérios técnicos) 2001 e anos anteriores 

SUB-30 SUB-30 19 a 29 anos 1991 a 2001 

MASTER A1 MASTER A1 30 a 34 anos 1986 a 1990 

MASTER A2 MASTER A2 35 a 39 anos 1981 a 1985 

MASTER B1 MASTER B1 40 a 44 anos 1976 a 1980 

MASTER B2 MASTER B2 45 a 49 anos 1971 a 1975 

MASTER C1 MASTER C1 50 a 54 anos 1966 a 1970 

MASTER C2 MASTER C2 55 a 59 ano 1961 a 1965 

MASTER D MASTER D 60 anos acima 1960 e anos anteriores 

JÚNIOR JÚNIOR 17 ou 18 anos 2002 ou 2003 



JUVENIL JUVENIL 15 ou 16 anos 2004 ou 2005 

INFANTO-JUVENIL INFANTO-JUVENIL 12 a 14 anos 2006 a 2008 

FEMININO 

CATEGORIA FPC CATEGORIA CBC FAIXA ETÁRIA NASCIMENTO 

ELITE ELITE 19 a 29 anos (ou critérios técnicos) 2001 e anos anteriores 

JÚNIOR JÚNIOR 17 ou 18 anos 2002 ou 2003 

 

1.1.038 As Federações Estaduais tem autonomia para legislar sobre as categorias menores (abaixo de 
treze anos), e sobre a subdivisão da categoria máster no âmbito de seu território.  

§ 1º Categorias Ciclismo (Speed) regulamentação Federação Paulista de Ciclismo. 

Ciclismo Estrada – masculino. 
  
Elite:23  à  29 anos ou critério técnico ( 1993 e anos anteriores ). 

Sub 23 : 19 `a  22 anos  

Sub 30 :  23  à  29 anos  

Junior: 17 à 18 anos  

 

Juvenil: 15 à 16 anos 

Infanto – juvenil: 12,13 e 14 anos  

Infantil: 10 `a 11 anos  

Mirim:  8 à 9 anos.  

Sênior A: 30 à 39 anos  

Sênior B: 40 à 49 anos  

Máster A: 50 à 59 anos 

Máster B: 60 à 69 anos 

Máster C: 70 anos acima  

Open Master: 23 a 39 anos  

Open Senior: 40 acima anos  

Universitários masc. apresentação da carteirinha de estudante do ano corrente. 

OBS:Universitários somente poderão participar em uma única categoria. 

 

Ciclismo Estrada – feminino 
 

Elite: 23 á 29 anos ou critério técnico  

Sub 23: 19 à 22 anos  

Máster 30 +: 30 anos  

Junior: 17 à 18 anos  



Juvenil: 15 à 16 anos 

Infanto – juvenil: 12,13 e 14 anos 

Infantil: 10 `a 11 anos   

Mirim:  8 à 9 anos   

 
Ciclismo Down Hill – masculino. 
 
Elite masc.19 acima  

Sub 30: 19 a 29 anos  

Junior: 17 a 18 anos  

Juvenil: 15 a 16 anos  

Infanto Juvenil: 12 a 14 anos  

Máster A: 30 a 34 anos  

Máster B: 35 a 39 anos  

Máster C: 40 a 44 anos  

Master D: 45 a 49 anos  

Master E: 50 a 54 anos  

Máster F: 55 a 59 anos  

Veteranos: 60 anos acima  

Ciclismo Dowl Hill - feminino 
Elite masc.19 acima 

 Junior: 17 a 18 anos  

 

*METRAGENS  OFICIAIS  PERMETIDAS    

AFERIÇÃO OBRIGATÓRIA. 

Júnior  masc./fem : 7.93 m. 

Juvenil  masc./fem : 7.03 m. 

Infanto – Juvenil masc/fem : 6.22 m. 

Infantil  e  Mirim masc / fem : Máximo 6.14.m. 

 

Observações Ciclismo (Speed)  

A aferição é obrigatória antes do inicio da prova , sob responsabilidade do técnico ou responsável pela 
equipe e após o término da prova , sob responsabilidade dos comissários da Federação Paulista de 
Ciclismo. 
 

O ciclista que apresentar sua bicicleta fora  das especificações exigida , será desclassificado da prova não 
cabendo recurso junto a comissão de árbitros. 



As aferições serão realizadas em todas as etapas do Campeonato Paulista de Resistência, Contra Relógio 
Individual, Volta do Futuro, eventos que usam chancela FPC e do ranking CBC realizados no Estado de 
São Paulo. 
 

Resultados / Correções: 

A Equipe ou Atleta Avulso terá um prazo máximo de 48 horas a partir da divulgação no site da Federação 

Paulista de Ciclismo: www:fpciclismo.org.br, para supostas correções de resultados, após este prazo não 
será aceito recursos para alterações. 

*GUIDÃO CLIPE. 

Fica proibido o uso do guidão clipe em provas de grupo, oficiais e promocionais. 

 

TABELA   DE   METRAGENS. 

Número de dentes   Número de dentes da roda livre ou catraca 

na engrenagem( Coroa )   

                13        14       15      16        17        18       19      20      21       22       23       24 

 

41          6.73     6.25    5.84    5.47    5.15   4.86    4.60    4.37   4.17    3.98    3.80    3.64 

42 6.90     6.40    5.98    5.60    5.27    4.98    4.72   4.48   4.27    4.07    3.90    3.73 

43          7.06     6.56    6.12    5.74    5.40    5.10    4.83  4.59   4.37    4.18     3.99    3.82 

44          7.23     6.71    6.26    5.87    5.52    5.22    4.94  4.70   4.47    4.27     4.08    3.91 

45          7.39     6.86    6.40     6.00    5.65    5.34    5.05  4.80   4.57   4.37     4.16    4.00 

46          7.55    7.01     6.53     6.14    5.78    5.45    5.17  4.91   4.67   4.46     4.27    4.09 

47          7.72    7.17     6.69     6.27    5.90    5.57    5.28   5.02   4.78   4.56    4.36    4.18 

48          7.86    7.30     6.81     6.39    6.01    5.68    5.38   5.11   4.87   4.64    4.44    4.26  

49 8.03    7.45    6.95      6.52    6.14    5.79    5.49   5.21   4.97   4.74    4.53    4.34 

50          8.21    7.63    7.12      6.67    6.28    5.93    5.62   5.34   5.08   4.85    4.64    4.45 

51          8.38    7.78    7.26      6.81    6.40    6.05    5.73   5.44   5.18   4.95    4.73    4.54 

52          8.54    7.93    7.40      6.94    6.53    6.17    5.84   5.55   5.29   5.04    4.83    4.62 

53           8.70    8.08   7.5 4   7.07    6.66     6.29    5.95   5.66   5.39   5.14    4.02    4.71 

54           8.87    8.23   7.69    7.20    6.78     6.40    6.07  5.76   5.49    5.24    5.01    4.80 

 

1.1.039 Fica proibido o procedimento de descida de categoria no sistema de cadastros da CBC “SISCAFE”. 

Ou seja, o corredor uma vez registrado em uma categoria de nível técnico superior, não retorna a uma 
categoria de nível técnico inferior de um ano para outro. Este  deverá  permanecer  por  2  (dois)  anos civis  
na  categoria  solicitada.  O mesmo  poderá retornar a uma categoria de nível técnico inferior,desde que se 
obedeça a determinação das faixas etárias.  

Ex: Sair da Elite e ir para a Sub-30.  

O registro nesta nova categoria deverá ser solicitado à CBC. Somente ela poderá realizar tal procedimento. 



Art. 13 - Atletas filiados só podem competir nas suas devidas categorias. O atleta que não cumprir esta 

regra estará automaticamente desclassificado da competição. 

§ 1º Fica permitido ao atleta filiado a participar de categoria não oficial caso que o evento  não  tenha  a  
sua  categoria  ou  participar  de  uma  categoria  denominada AMADORA.  Assim sendo, o atleta receberá 
a premiação referente à sua colocação na  prova,  mas  não  serão  computados  os  pontos  na  sua  
categoria  para  o  Ranking Paulista ou Brasileiro.  

§ 2º Fica estabelecido que só poderão participar do Campeonato Paulista de Mountain Bike atletas 
federados pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC) caso o atleta reside em outros Estados este terá que 
ser filiado a FPC. Vetado a participação de federados em outro Estados. 

§ 3º Para eventos realizados no Estado de São Paulo com âmbito Nacional será aceito filiação de atletas 
de todos os Estados Brasileiro.  

 

Art. 14 - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

Os corredores devem apresentar-se à cerimônia protocolar com sua vestimenta  de  corrida.  Não  será  
permitido  o  uso  de  camisa  de  malhas, camisas sem mangas, bermudas jeans, shorts, minissaias, 
chinelos de dedo e tamancos mesmo fechados. Lembrando que é uma cerimonia protocolar, uma 

formalidade,  uma  solenidade  onde  estão  presentes  autoridades.  Salvo disposição  em  contrário  com  
a  autorização  do  Comissário  presente  no  local devido a questões climáticas ou qualquer decisão do 
mesmo. 

  

Art. 15 - VESTIMENTA DO ALTETA E USO DE EQUIPAMENTOS.  

Os  equipamentos  (capacete,  sapatilhas,  camisas,  bermudas,  etc.)  utilizados pelo corredor não podem 
ser deturpados do seu uso enquanto equipamento vestuário  ou  de  segurança,  por  acréscimo  de  
sistemas  mecânicos  ou eletrônicos  que  não  tenham  sido  aprovados.  O  atleta  não  está  autorizado  
a alterar, de forma alguma, o equipamento fornecido pelo fabricante utilizado na  competição.  No  caso  de  
uso  em  competições,  o  piloto  será automaticamente  desclassificado.  Não  haverá  direito  de  apelar  
contra  a decisão do comissário.  

DIZ  RESPEITO  A  QUALQUER  ACESSÓRIO  QUE  MODIFIQUE  OU  ALTERE  O VISUAL  DO  
EQUIPAMENTO  (CAPACETE,  BICICLETA  OU  UNIFORME), ADAPTAÇÕES  DE  CÂMERA  DE  VÍDEO,  
SUPORTE  DE  CÂMERA,  FONES  DE OUVIDO,  RÁDIOS  DE  COMUNICAÇÃO  OU  QUALQUER  
OUTRO  APARELHO  OU PEÇA  MECÂNICOS  OU  ELETRÔNICOS  NÃO  APROVADOS  PELA  UCI  
(União Ciclística  Internacional),  CBC  (Confederação  Brasileira  de  Ciclismo) e  da  FPC (Federação 
Paulista de Ciclismo).As meias utilizadas  em competição não devem estender-se acima do meio da canela, 
ou seja, abaixo da panturrilha. As meias são permitidas desde que não sejam longas. 

1- (Regulamento  UCI  > 1.3.026)  Ao  competir,  todos  os  corredores  têm  que usar uma camisa com 
mangas e uma bermuda. Entende-se por bermuda uma calça curta que termina acima dos joelhos. As 
camisas sem mangas são proibidas. 

 

2- (Regulamento  UCI  > 1.3.027)  O  aspecto  das  camisas  deve  ser suficientemente diferente das camisas 
dos Campeões do Mundo, do líder das Taças e Ranking da UCI e das Federações Nacionais. 

3- (Regulamento  UCI  > 1.3.033)  Qualquer  equipamento  susceptível  de influenciar o desempenho do 
corredor é proibido. É em particular proibido utilizar elementos do equipamento não essenciais ou que 
tenham por objetivo diminuir a resistência  à  penetração  no  ar  ou  a  modificar  a  fisionomia  do  corredor,  
seja  por compressão, estiramento e suporte. Os  equipamentos  podem  ser  considerados  elementos  
essenciais  e  justificados  na medida em que as condições atmosféricas assim o justifiquem para a 
segurança ou saúde  do  corredor.  A  apreciação  da  justificação  do  equipamento  complementar pertence 
exclusivamente ao Comissário. 



Art. 16 - RESPONSABILIDADE E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Os organizadores, bem como os atletas, em qualquer âmbito têm que estar cientes  destes  artigos  em  
nosso  regulamento  bem  como  quando  se  tratar  de regulamento particular. 

§ 1º  Deverá constar em todo o regulamento particular o seguinte item: 

Serão seguidos os regulamentos  e  normas  disciplinares  da  UCI  (União  Ciclística Internacional),  CBC  
(Confederação  Brasileira  de  Ciclismo)  e  da  FPC  (Federação Paulista de Ciclismo). Para mais detalhes, 
veja os regulamentos nestas entidades. 

§ 2º O regulamento será aplicado a todos os evento, provas e categorias sem distinção sendo oficiais ou 
não. Os eventos que não cumprirem esse regulamento serão considerados eventos piratas.  

§ 3º O atleta ao se inscrever em qualquer evento filiado a Federação Paulista de Ciclismo, autoriza o uso 
da sua imagem e declara estar ciente desse regulamento e dos termos de responsabilidade.  

A presente regulamentação estará sujeita a alteração sem prévio aviso, conforme necessidade de ajustes 
ao longo do ano corrente.  

Este Regulamento está em conformidade com Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e UCI  (União  
Ciclística Internacional). Os eventos ou provas que não estiver na obediência desse regulamento é de inteira 
responsabilidade de seus organizadores e ou idealizadores.    

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2019 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

