
 

 
 

REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE PROVAS DE CICLISMO 
 
 

1. Que o SOLICITANTE, seja pessoa jurídica em “produção e promoção de eventos 

esportivos” e/ou semelhante; 

2. Que a prova tenha um “Regulamento Particular”, de acordo com as regras da UCI, CBC ou 

FPC; 

3. Que tipo de prova será realizada, promocional ou irá pleitear a prova para pontuação de Ranking 

FPC e/ou CBC; 

4. Um número mínimo de categorias que dê a possibilidade de participação de pelo menos as 

idades oficiais do ciclismo, com exceção de provas específicas a serem analisadas previamente; 

5. É “OBRIGATÓRIO” o uso da logomarca da Federação Paulista de Ciclismo em todas as 

divulgações da prova, assim como no pórtico de largada/chegada e no back drop; 

6. Ter a autorização dos órgãos públicos responsáveis para liberação/realização da prova 

(Secretarias: Trânsito, Saúde, Meio Ambiente, Segurança, Mobilidade Urbana, Polícia Militar 

e/ou GCM), além do Alvará da Federação Paulista de Ciclismo; 

7. A contratação de seguro de responsabilidade civil para eventos esportivos, com cobertura 

para todos os envolvidos no evento (ciclistas, dirigentes, técnicos, mecânicos, comissários, 

produtores, staffs, outros); 

8. Que o evento tenha pelo menos 2 (duas) ambulâncias, sendo 1 (uma) básica e 1 (uma) 

UTI; 

9. Disponibilizar um número mínimo de banheiros químicos, proporcional ao número de inscritos, 

de acordo com o número de homens e de mulheres que possam competir, além dos banheiros 

masculinos e femininos, pelo menos 1 (um) banheiro PCD; 

10. Pórtico de largada/chegada de estrutura metálica, ficando vetado o uso de pórtico inflável; 

11. O uso obrigatório de “grades de segurança”, se possível o mínimo de 100 m (cem metros) 

antes e depois da linha de chegada, se não, que seja usado um mínimo que supra a 

segurança dos ciclistas, assim como do público presente; 

12. Um número mínimo de pontos de apoio e/ou de controle, com rádio comunicador, se não em 

todos os pontos, pelo menos nos estratégicos para a segurança dos participantes; 

13. Que tenha um número mínimo de Comissários, ou seja, se uma prova apenas sob supervisão, 

1 (um) Comissário, se uma prova de Ranking Paulista, o número de Comissários será de 

acordo com o tipo de prova a ser realizada, ou conforme a solicitação do organizador; 

 
 
 



 

 
 
 

14. Staff e pessoal de apoio, em um número mínimo proporcional a dimensão da arena, assim como 

da extensão do percurso da prova, onde necessário, sendo que todo o pessoal do percurso deve 

portar 1 (um) apito e 1 (uma) bandeira, de preferência da cor “AMARELA”, caso não seja 

possível ambos, pelo menos um dos dois acessórios de segurança; 

15. Cronometragem e apuração eletrônica dos resultados, seja através de transponder (chip), ou 

photo finish, ou software específico para apuração de resultados esportivos ou do uso de 

ambos; 

16. Sistema de som com potência mínima suficiente para cobrir pelo menos a arena do evento; 

17. Divulgar a prova no site oficial da FPC e listar os demais meios de divulgação, assim como site 

de inscrição a ser utilizado, se utilizar-se de um; 

18. Caso a prova tenha patrocinador(es), citar quantos e quais; 

19. Inscrições de igual valor para todas as categorias da prova, se não, especificar o porquê; 

20. Se necessário, a especificação do número máximo de inscritos para a prova; 

21. Kit de participação, podendo ser produtos do(s) patrocinador(es), camiseta e/ou camisa de 

ciclismo, outros; 

22. Premiação para todas as categorias em disputa (bonificação em dinheiro, troféus, medalhas de 

pódio e/ou participação); 

23. Se o local da montagem da arena, não disponibilizar de área propícia para atendimento dos 

ciclistas, o organizador deve dispor de tendas para o atendimento, ou seja, entrega de 

numeração/kits, assinatura de súmula, hidratação, entrega de medalhas de participação, outros 

serviços que necessitem de tenda; 

24. Se oferecer, disponibilizar pontos de hidratação e/ou frutas para os ciclistas, especificar quantos 

e em que pontos, se não for disponibilizá-los apenas na arena da prova; 

25. Como será feita a cobertura do evento, que tipo de mídia e quais meios de comunicações 

poderão cobri-lo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


