REGULAMENTO FPC 2017
EQUIPES/ATLETAS
O presente regulamento versa sobre os direitos e deveres das equipes e atletas vinculados
e/ou federados à Federação Paulista de Ciclismo para o ano de 2017

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/12/2016

José George Breve
Presidente
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DA APRESENTAÇÃO
O presente regulamento e suas futuras atualizações é destinado aos Clubes de Ciclismo,
Associações, Ligas e/ou Entidades Esportivas com representação na modalidade ou atletas
individuais que pretendam ou já estejam registrados a Federação Paulista de Ciclismo
(FPC).
Neste documento o dirigente e/ou atleta encontrarão todas as informações necessárias para
seu registro, além das informações referentes ao calendário de provas, ranking, obrigações
e direitos.
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DAS ESPECIALIDADES
As especialidades reconhecidas pela FPC para o Ciclismo Paulista em 2017 serão as
seguintes:
●
●
●
●

Estrada/Pista
Mountain Bike
Down Hill
BMX
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DA FILIAÇÃO
Os atletas só poderão participar e pontuar dentro da sua categoria a partir da data que
estejam devidamente regulares quanto ao processo de registro e filiação para a temporada
vigente. A FPC não irá considerar os pontos adquiridos para o Ranking Paulista Ampliado
em provas anteriores à data de de sua regularização.
A FPC se reserva o direito de só reconhecer o ciclista como CADASTRADO,
REGISTRADO/FEDERADO E DEVIDAMENTE REGULARIZADO a partir da data em que
suas informações forem incluídas no Sistema de Cadastro da FPC, juntamente com a
documentação exigida e o pagamento das taxas correspondentes.
Não será possível o procedimento de mudança de categoria (descenso) 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 e justificado perante a CBC. Somente ela poderá realizar tal
procedimento.
Para eventos realizados no Estado de São Paulo com âmbito Nacional será aceito o registro
de atletas de de qualquer unidade da federação.

Categorias
A FPC, devido a limitação de tempo nas provas do Campeonato Paulista de Resistência,
utiliza nomenclatura diferente da utilizada pela CBC na especialidade de Estrada.
Na tabela abaixo, as nomenclaturas e faixas etárias das especialidades do ciclismo que
serão utilizadas pela FPC no ano de 2017.
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Ciclismo de Estrada/Pista
MASCULINO
CATEGORIA FPC

CATEGORIA CBC

FAIXA ETÁRIA

NASCIMENTO

ELITE

ELITE

23 a 29 anos (ou
critérios técnicos)

1994 e anos anteriores

SUB-23

SUB 23

18 a 23 anos

1995 a 1998

SUB-30

SUB-30

23 a 29 anos

1988 a 1994

SÊNIOR A

MASTER A1
MASTER A2

30 a 39 anos

1978 a 1987

SÊNIOR B

MASTER B1
MASTER B2

40 a 49 anos

1968 a 1977

MASTER A

MASTER C1
MASTER C2

50 a 59 anos

1958 a 1967

MASTER B

MASTER D

60 a 69 anos

1948 a 1957

MASTER C

MASTER D

70 anos ou mais

1956 e anos anteriores

JÚNIOR

JÚNIOR

17 ou 18 anos

1999 ou 2000

JUVENIL

JUVENIL

15 ou 16 anos

2002 ou 2003

INFANTO-JUVENIL

INFANTO-JUVENIL

12 a 14 anos

2003 a 2005

INFANTIL

N/A

10 ou 11 anos

2006 ou 2007

MIRIM

N/A

8 ou 9 anos

2008 ou 2009

FEMININO
CATEGORIA FPC

CATEGORIA CBC

FAIXA ETÁRIA

NASCIMENTO

ELITE

ELITE

23 a 29 anos (ou
critérios técnicos)

1994 e anos anteriores

SUB-23

SUB 23

18 a 23 anos

1995 a 1998

MASTER 30+

MASTER 30+

30 anos ou mais

1987 e anos anteriores

JÚNIOR

JÚNIOR

17 ou 18 anos

1999 ou 2000

JUVENIL

JUVENIL

15 ou 16 anos

2002 ou 2003

INFANTO-JUVENIL

INFANTO-JUVENIL

12 a 14 anos

2003 a 2005

INFANTIL

N/A

10 ou 11 anos

2006 ou 2007

MIRIM

N/A

8 ou 9 anos

2008 ou 2009
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Ciclismo Cross Country e Maratona
MASCULINO
CATEGORIA FPC

CATEGORIA CBC

FAIXA ETÁRIA

NASCIMENTO

ELITE

ELITE

23 a 29 anos (ou
critérios técnicos)

1994 e anos anteriores

SUB-23

SUB 23

18 a 23 anos

1995 a 1998

SUB-30

SUB-30

23 a 29 anos

1988 a 1994

MASTER A1

MASTER A1

30 a 34 anos

1983 a 1987

MASTER A2

MASTER A2

35 a 39 anos

1978 a 1982

MASTER B1

MASTER B1

40 a 44 anos

1973 a 1977

MASTER B2

MASTER B2

45 a 49 anos

1968 a 1972

MASTER C1

MASTER C1

50 a 54 anos

1963 a 1967

MASTER C2

MASTER C2

55 a 59 anos

1958 a 1962

MASTER D

MASTER D

60 anos acima

1957 e anos anteriores

JÚNIOR*

JÚNIOR

17 ou 18 anos

1999 ou 2000

JUVENIL*

JUVENIL

15 ou 16 anos

2001 ou 2002

INFANTO-JUVENIL*

INFANTO-JUVENIL

12 a 14 anos

2003 a 2005

FEMININO
CATEGORIA FPC

CATEGORIA CBC

FAIXA ETÁRIA

NASCIMENTO

ELITE

ELITE

23 a 29 anos (ou
critérios técnicos)

1994 e anos anteriores

SUB-23

SUB 23

18 a 23 anos

1995 a 1998

MASTER 30+

MASTER 30+

30 anos ou mais

1987 e anos anteriores

JÚNIOR*

JÚNIOR

17 ou 18 anos

1999 ou 2000

JUVENIL*

JUVENIL

15 ou 16 anos

2002 ou 2003

INFANTO-JUVENIL*

INFANTO-JUVENIL

12 a 14 anos

2003 a 2005

* Na especialidade Maratona, as categorias de base (júnior ou inferiores) não exitem.
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Ciclismo Down Hill
MASCULINO
CATEGORIA FPC

CATEGORIA CBC

FAIXA ETÁRIA

NASCIMENTO

ELITE

ELITE

19 a 29 anos (ou
critérios técnicos)

1998 e anos anteriores

SUB-30

SUB-30

23 a 29 anos

1988 a 1994

MASTER A1

MASTER A1

30 a 34 anos

1983 a 1987

MASTER A2

MASTER A2

35 a 39 anos

1978 a 1982

MASTER B1

MASTER B1

40 a 44 anos

1973 a 1977

MASTER B2

MASTER B2

45 a 49 anos

1968 a 1972

MASTER C1

MASTER C1

50 a 54 anos

1963 a 1967

MASTER D

MASTER D

60 anos acima

1962 e anos anteriores

JUVENIL

JUVENIL

15 ou 16 anos

2002 ou 2003

INFANTO-JUVENIL

INFANTO-JUVENIL

12 a 14 anos

2003 a 2005

FEMININO
CATEGORIA FPC

CATEGORIA CBC

FAIXA ETÁRIA

NASCIMENTO

ELITE

ELITE

19 a 29 anos (ou
critérios técnicos)

1998 e anos anteriores

JÚNIOR

JÚNIOR

17 ou 18 anos

1999 ou 2000

8

Registro/Filiação Avulso ou por Equipes
O registro de um atleta deverá ocorrer de duas formas: atletas registrados como Avulso ou
por equipes.
Os atletas que solicitarem o registro como Avulso poderão participar do Ranking Paulista
Ampliado - Individual, mas não participarão do ranking por equipes. O atleta registrado
como Avulso terá apenas essa palavra na identificação da equipe, e deverá correr com um
uniforme neutro.
Para o registro por equipes, o cadastro da equipe deve indicar uma pessoa responsável
pela equipe. Apenas o responsável poderá incluir atletas em sua equipe.

Taxas para Filiação
Filiação:
●
●
●
●

Filiação individual anual (Avulso ou Equipe) - R$ 50,00;
Seguro anual - R$ 30,00 (Todas as categorias deverão pagar o seguro);
Equipe filiada - R$ 700,00;
Equipe vinculada - R$ 350,00;

Não haverá isenção para nenhuma categoria no ano de 2017.
Transferência de atletas:
●
●
●
●
●

Atleta avulso para equipe - Sem custo;
Atleta filiado por equipes para Avulso: R$ 50,00;
Transferência de atletas entre equipes - R$ 50,00;
Transferência de atletas de São Paulo para outro estado: R$ 300,00;
Transferência de atletas de outros estados para São Paulo - R$ 80,00;

Registro de atleta
●
●

Todo atleta deverá solicitar a filiação através de um sistema on-line;
O atleta poderá optar por enviar a documentação via sedex (à Federação Paulista
de Ciclismo) ou enviar de forma digital (com padrões de arquivos exigidos
especificamente para o envio);
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Documentação exigida:
●
●
●
●

Atestado médico (com data de no máximo dois meses da data do envio);
Foto 3x4;
Cópia do documento de identificação com foto;
Cópia do CPF (deverá ser CPF do próprio atleta, inclusive menores de idade), caso
o número não conste no documento de identificação;

Registro de Equipes
O registro de equipes na FPC para o ano de 2017 poderá ocorrer de duas formas:

Equipes Filiadas
A equipe só estará FILIADA a FPC caso esteja juridicamente constituída. A documentação
para filiação são as seguintes:
●
●
●
●
●
●

Ficha de solicitação de registro de equipe devidamente assinada;
Cartão CNPJ;
Estatuto;
Ata da eleição da diretoria vigente;
Declaração do presidente do clube nomeando a pessoa responsável;
Imagens do uniforme da equipe para o ano de 2017;

Local para envio:
Rua Antonio de Godoi, nº 122 - Sala 122
Centro - São Paulo/SP
Cep: 01034-000

Equipes Vinculadas
Visando incentivar a criação de equipes e clubes de ciclismo, a FPC irá permitir que equipes
não constituídas juridicamente participem das provas e façam parte do ranking por equipes.
Para se constituir como equipe vinculada à FPC, a mesma deverá ter no mínimo 4 atletas
de uma mesma categoria e uniforme único para todos. A equipe só poderá se manter
vinculada uma única temporada. Na temporada seguinte, os atletas poderão se transferir
para outras equipes filiadas ou regularizar juridicamente a equipe vinculada existente.
A documentação para equipes vinculadas são as seguites:
●
●
●

Ficha de solicitação de registro de equipe devidamente assinada;
Carta de intenção de constituição de equipe mencionando o nome, os
patrocinadores e o responsável;
Imagens do uniforme da equipe para o ano de 2017;
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Ranking Nacional
A equipe/atleta que participar de eventos nacionais e pontuarem no Ranking da CBC terão
até o dia 15 de Março para estar devidamente registrado no sistema da mesma.
Para tanto, a equipe/atleta deverá solicitar o registro e efetuar o pagamento das taxas até o
dia 7 de Março de 2017 junto a FPC, para que possamos ter tempo hábil para efetuar os
procedimentos.

Filiação para Paraciclistas
A FPC possui uma única categoria para atletas Paraciclistas, denominada “Paraciclista”. A
categoria correta do atleta (HandBike, Ciclismo, Tandem ou Triciclo) será atribuída pela
CBC/CPB assim que o atleta fizer a sua avaliação, que ocorre em todos os eventos da
mesma.
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DO CALENDÁRIO DE PROVAS
O calendário estará disponível a partir de janeiro de 2017 no site de FPC
(fpciclismo.org.br/eventos) e poderá sofrer alteração a qualquer momento, sem aviso prévio.
Será disponibilizado o calendário do Campeonato Paulista 2017 (Campeonato Paulista de
Mountain Bike, BMX, Resistência, Pista, Montanha e CRI), provas de nível nacional
realizadas em território paulista e provas das Ligas associadas à FPC.

Resultados
A Equipe ou Atleta Avulso terá um prazo máximo de 48 horas a partir da divulgação dos
resultados no site da FPC para solicitar correções de resultados. A FPC se reserva o direito
de não alterar resultados ou pontuação no ranking após o prazo para recurso.
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DO RANKING
No ano de 2017, a FPC irá lançar o “Ranking Paulista”, para as especialidades de Estrada
e Mountain Bike. O Ranking Paulista será formado por vários eventos que somarão pontos
juntos com os Campeonatos Paulista. Os eventos que pontuarão pelo Ranking Paulista
serão divulgados no site da FPC, com pelo menos um mês de antecedência.
Somente farão parte do Ranking Paulista os eventos que comprirem todas as exigências da
FPC e da CBC.

Pontuação
A pontuação será para todas as categorias federados. Demais categorias de Amadores não
pontuam para o ranking.
●
●

Categorias Ouro: Elite Masc/Fem, Sub-23 Masc/Fem, e Júnior Masc/Fem;
Categorias Prata: demais categorias;
Tabela de Pontuação Ranking Paulista
Colocação

Campeonato Paulista

Provas
Licenciadas

Ouro

Prata

1º Lugar

20

16

12

2º Lugar

16

13

10

3º Lugar

13

11

8

4º Lugar

11

9

7

5º Lugar

9

8

6

6º Lugar

7

7

5

7º Lugar

6

6

4

8º Lugar

5

5

3

9º Lugar

4

4

2

10º Lugar

3

3

1

11º Lugar

2

2

-

12º Lugar

1

1

-
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DAS VESTIMENTAS E EQUIPAMENTOS
O regulamento abaixo diz sobre os equipamentos de segurança de uso obrigatório, além
das vestimentas dos atletas e sobre o Cerimonial de Premiação.

Vestimenta do atleta e uso de equipamentos
Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, etc.) utilizados pelo corredor
não podem ser deturpados do seu uso enquanto equipamento de 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 acima do meio da canela, ou seja,
abaixo da panturrilha. As meias são permitidas desde que não sejam longas.
O Guidão com Clipe não serão aceitos em competições de grupo, apenas para competições
individuais (CRI).
O atleta Avulso deverá competir com vestimentas neutras, sem nenhum tipo de
divulgação de nomes de equipes ou patrocínios.
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
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justifiquem para a segurança ou saúde do corredor. A apreciação da justificação do
equipamento complementar pertence exclusivamente ao Comissário

Cerimônia de premiação
Durante a Cerimônia de Premiação, os corredores devem apresentar-se com vestimenta de
corrida. Não será permitido o uso de camisa de malhas, camisas sem mangas, bermudas
jeans, shorts, mini saias, chinelos e sandálias.
Lembrando que é uma cerimónia 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.

Uniformes de Equipes
As equipes que estiverem formalmente cadastradas na FPC deverão se apresentar para as
competições com um único uniforme que seja igual para todos os atletas.
Não serão aceitos mais de um modelo de uniforme para os atletas da equipe, salvo quando
diferenciarem as categorias femininas das masculinas.
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DAS OBSERVAÇÕES DO CICLISMO ESTRADA
Abaixo algumas informações particulares do Ciclismo Estrada.

Numeral de Dorso
Na filiação dos atletas, junto da carteirinha, será enviado o número para a temporada 2017.
Nos dias de inscrições e confirmações, o ciclista deverá estar devidamente uniformizado,
com o seu número na camisa de competição, para assinatura de súmula.
O número não será trocado durante a temporada 2017. No caso de perda ou rasura, o
atleta deverá solicitar um novo numeral, que será confeccionado exclusivamente para ele,
com um custo de R$ 50,00.
Estes números serão utilizados em toda as etapas do Campeonato Paulista: CRI, Estrada,
Pista e Montanha. Também será o mesmo utilizado nas provas das ligas regionais
associadas a FPC.
Caso o atleta se apresente a algum evento sem o numeral, será cobrado uma taxa de R$
30,00 para o atleta utilizar um NÚMERO PROVISÓRIO, válido apenas para aquele evento
específico, não isentando o atleta de solicitar um novo numeral.

Aferição para as categorias de base
A aferição é obrigatória antes do início da prova, sob responsabilidade do técnico ou
representante da equipe e após o término da prova, sob responsabilidade dos comissários
da FPC.
O ciclista que apresentar sua bicicleta fora das especificações exigidas, 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 e eventos do ranking CBC realizados no Estado
de São Paulo.
Metragens oficiais (categorias masculino e feminino):
●
●
●
●

Júnior: máximo 7,93 metros;
Juvenil: máximo 7,03 metros;
Infanto-Juvenil: máximo 6,22 metros;
Infantil e Mirim: Máximo 6,14 metros;
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os documentos que forem solicitados a FPC (declarações de filiação, documentos
para transferência, entre outros) terão prazo de até 7 dias úteis para o envio do mesmo.
Todos os atletas e dirigentes, em qualquer âmbito, têm que estar cientes do regulamento da
FPC, como também quando se tratar de regulamento específico para determinada prova.
O atleta, ao se inscrever em qualquer evento da FPC ou de seus parceiros, autoriza o uso
da sua imagem e declara estar ciente desse regulamento e dos termos de responsabilidade.
Este Regulamento está em conformidade com Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e
UCI (União Ciclística Internacional).
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