REGULAMENTOS DE CICLISMO FPC

PARTE 1 - ORGANIZAÇÃO GERAL
Versão em 11.01.2022

“O presente regulamento versa sobre os direitos e deveres das equipes e ciclistas vinculados
e/ou filiados à Federação Paulista de Ciclismo no ano de 2022, e também a filiação como ciclo
turista”.
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Capítulo I - APRESENTAÇÃO
1.1.001

O presente regulamento e suas futuras atualizações são destinadas aos Clubes de Ciclismo,
Associações, Ligas e/ou Entidades Esportivas com representação na modalidade ou ciclistas avulsos
que pretendam ou já estejam registrados na Federação Paulista de Ciclismo (FPC).

1.1.002

Neste documento o dirigente e/ou ciclista, encontrará todas as informações necessárias para seu
registro (filiação), além das informações referentes ao calendário de provas, ranking, obrigações e
direitos.

Capítulo II - DISCIPLINAS
1.2.001

As disciplinas reconhecidas pela FPC para o ciclismo paulista em 2022 são as seguintes:
•
Estrada
•
Pista
•
Mountain Bike
•
BMX Race
•
BMX Freestyle

Capítulo III - FILIAÇÃO
1.3.001

O ciclista só poderá participar e pontuar dentro da sua respectiva categoria a partir da data em que
esteja devidamente regular quanto ao processo de registro e filiação para a temporada vigente.

1.3.002

O artigo anterior, 1.3.001, poderá ter uma exceção, nas temporadas as quais seja estipulado uma
data limite máxima para registro e/ou filiação em sua categoria, caso isso venha a acontecer, a mesma
será divulgada através do site oficial da FPC (www.fpciclismo.org.br) e/ou através de suas redes sociais
(
https://twitter.com/fpciclismo
,
https://www.facebook.com/fpciclismo1925/
,
https://www.instagram.com/fpc.oficial/ , https://www.youtube.com/user/fpciclismosp/ ), caso isso
aconteça, o ciclista pontuará normalmente até o término do prazo pré estipulado, ficando certo de
que a partir do momento em que esse se encerre, no primeiro dia após a data do encerramento, todo
e qualquer ciclista que já tenha pontuado no Ranking da temporada em questão, perderá
automaticamente todos os seus pontos, assim como a equipe a qual tenha recebido seus pontos
respectivamente, esse ciclista voltará a pontuar e a ter o direito de competir em provas oficiais a partir
do momento em que se registrar e/ou refiliar-se, independente da data em que isso venha a acontecer.

1.3.003

A FPC se reserva o direito de só reconhecer o ciclista como CADASTRADO, REGISTRADO/FELIADO E
DEVIDAMENTE REGULARIZADO NA TEMPORADA, 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 a temporada em questão.

1.3.004

Não será possível o procedimento de mudança de categoria, seja acima ou abaixo, no sistema de
cadastros da CBC “SISCAFE”, ou seja, o ciclista uma vez registrado e/ou filiado em uma categoria
de nível técnico superior, não retorna a uma categoria de nível técnico inferior de um ano para outro,
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esse deverá permanecer por 2 (dois) anos civis na categoria a qual solicitara sua mudança
para a temporada, o mesmo poderá retornar a uma categoria de nível técnico inferior, desde que
se obedeça a determinação das faixas etárias, como por exemplo, “sair da Elite e ir para a Sub30”. O registro e ou filiação nessa nova categoria deverá ser solicitado e justificado perante a CBC,
somente ela poderá realizar tal procedimento.
1.3.005

Para eventos realizados no Estado de São Paulo com âmbito Nacional será aceito o registro de ciclistas
de qualquer unidade da federativa.

1.3.006

O registro de um ciclista deverá ocorrer de duas formas, ciclistas registrados como “AVULSOS” ou
“POR EQUIPES”, o que ocorre para as equipes também, pois as mesmas deverão ocorrer de duas
formas, o registro da equipe com “FILIADA” e/ou “VINCULADA”.

1.3.007

O ciclista registrado como avulso terá apenas essa palavra na identificação da equipe, ele deverá
competir com um uniforme neutro, ou seja, não poderá usar nenhum uniforme de equipes registradas,
seja ela na FPC, na CBC e/ou UCI, deverá competir com um uniforme com no máximo os logos e
nomes de seus patrocinadores ou numa cor de sua preferência.

1.3.008

Para o registro por equipes, o cadastro da equipe deve indicar uma pessoa responsável pela equipe,
ou seja, seu Diretor Desportivo (DD). Apenas o responsável pela equipe poderá incluir ciclistas em sua
equipe.

1.3.009

A filiação para o BMX Race, deverá ser solicitada via Associação Paulista de BMX (APBMX), a qual
encaminhará todos os dados e documentação para a FPC posteriormente.

1.3.010

Para as disciplinas descritas no Capítulo IV, as quais tenham a categoria “INICIANTES OPEN
MASCULINO/FEMININO, para competir nessa o ciclista não terá a obrigatoriedade de se filiar na
temporada, ou seja, ele terá a liberdade em optar por sim ou não se filiar, se filiar-se, pontuará no
Ranking Paulista na categoria, caso não se filie, ele competirá e terá apenas direto a premiação
distribuída no dia e não pontuará no Ranking Paulista.

1.3.011

A filiação numa temporada inicia-se oficialmente a partir do momento em que o ciclista cumprir com
todas as obrigações, solicitações, envio de documentos necessários e pagamento de taxas e se encerra
sempre no dia 31 de dezembro.

1.3.012

1.3.013
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TAXA DE FILIAÇÃO
A cada nova temporada e filiação, o ciclista avulso, assim como as equipes, através de seu DD, deverá
pagar uma taxa de anuidade, além do seguro pessoal, taxa a qual poderá ter reajuste de valor de
acordo com o início de uma nova temporada, mas que no período de 12 meses, referente a uma
temporada, não sofrerá nenhum reajuste, seja para mais ou para menos, ou seja, o mesmo valor
pago para quem filiar-se em janeiro, será para quem filiar-se no mês de dezembro, mas ambas terão
seu vencimento no dia 31 de dezembro.
O valor da taxa de filiação individual anual para o ciclista avulso, assim como para cada um dos ciclistas
que venham a compor uma equipe, para a temporada de 2022 é de R$60,00 (sessenta reais),
além desse, todo ciclista que se filiar na temporada também tem que pagar a taxa referente ao seguro
anual de vida e acidentes obrigatório, no valor de R$40,00 (quarenta reais), com isso o
valor total a ser pago por cada ciclista para temporada é de R$100,00 (cem reais).
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1.3.014

1.3.015

1.3.016

1.3.017

Para as equipes o valor da taxa de filiação anual é de R$700,00 (setecentos reais), para “EQUIPE
FILIADA” e o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), para “EQUIPE VINCULADA”.
TAXA PARA TRANSFERÊNCIA DE CICLISTAS
Sempre que o ciclista necessitar de transferir de alguma forma ou por algum motivo, o mesmo poderá
pagar uma taxa por essa transferência, como segue:
•
Inclusão de um ciclista avulso em uma equipe registrada - sem valor de taxa;
•
Exclusão, retirada de um ciclista de uma equipe registrada para tornar-se um ciclista avulso taxa de R$60,00;
•
Transferência do ciclista de uma equipe registrada para outra equipe registrada - taxa de
R$60,00
•
Transferência de um ciclista registrado em São Paulo, para outro estado - taxa de R$300,00;
•
Transferência de um ciclista registrada em outro estado, para o estado de São Paulo - taxa de
R$100,00
EQUIPE FILIADA
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 2022.
EQUIPE VINCULADA
Visando incentivar a criação de novas equipes e clubes de ciclismo, a FPC irá permitir que equipes não
constituídas juridicamente participem das provas e façam parte do ranking por equipes.

1.3.018

Para se constituir como equipe vinculada à FPC, a mesma deverá ter no mínimo 3 ciclistas e uniforme
único para todos.

1.3.019

A documentação para equipes vinculadas são as seguintes:
●
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 2022.

1.3.020

E0122

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FILIAÇÃO
Todo ciclista, para renovar sua filiação ou para filiar-se pela primeira vez, além das taxas descritas no
Artigo 1.3.013, deverá enviar a cópia de sua cédula de identidade (RG) e/ou carteira nacional de
habilitação (CNH), assim como de seu CPF, caso não conste a numeração no seu RG, além desses,
deve ser apresentado um atestado médico, que ateste as condições físicas para competir em provas
de ciclismo, sem esses, mais as taxas, o ciclista fica proibido de competir na temporada, como também
não pontua no Ranking Paulista.
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1.3.021

1.3.022

Toda equipe, para renovar sua filiação ou para filiar-se pela primeira vez, além das taxas descritas no
Artigo 1.3.014, deverá enviar uma cópia do seu estatuto e de sua ata, sem esses, mais as taxas, a
equipe fica proibida de competir na temporada, como também não pontua no Ranking Paulista.
PROCEDIMENTO DE FILIAÇÃO
Todo o procedimento de filiação, seja para o ciclista individual ou para uma equipe, deverá ser
realizado através do sistema on-line da FPC, seja para o envio de documentação, seja para
fornecimento dos dados pessoas ou mesmo para a emissão do boleto de pagamento. Todo e qualquer
envio de documentação referente a filiação só deverá ser feito no formato digital, através do -mail
fpciclismo@fpciclismo.org.br

1.3.023

De acordo com o descrito no Artigo 1.3.022, para o ciclista avulso realizar a sua filiação na
temporada, o mesmo deverá fazê-lo através do link, https://fpciclismo.org.br/filiacao-avulso/

1.3.024

De acordo com o descrito no Artigo 1.3.022, para uma equipe realizar a sua filiação na temporada,
a mesma deverá fazê-lo através do link, https://fpciclismo.org.br/filiacao-equipe/

1.3.025

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO
A CBC não está mais dando data limite para regularizar a filiação de ciclistas que queiram participar e
pontuar em provas de Ranking Nacional, portanto, o prazo para regularizar a filiação é de 5 dias
úteis a partir do envio completo da documentação e do pagamento da taxa de filiação,
pedimos aos ciclistas que se programem para solicitar a sua filiação, caso queira participar de provas
de Ranking Nacional.

Capítulo IV - CATEGORIAS E CLASSES
1.4.001

Para a temporada do ano de 2022, a FPC irá se utilizar praticamente das mesmas categorias, assim
como de suas respectivas nomenclaturas, referentes a da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC),
isso para as categorias oficiais em cada uma das disciplinas, que em algumas, poderá ter categorias
específicas para o estado de São Paulo, ou seja, não são reconhecidas, muitos menos praticadas pela
CBC na temporada, ou seja, são categorias as quais não há um Ranking Nacional, apenas o Ranking
Estadual.

1.4.002

O ciclista, ao se filiar na temporada na FPC, ele estará automaticamente filiando-se na modalidade
ciclismo e não em uma determinada disciplina do ciclismo, ou seja, a partir do momento em que
estiver filiado, poderá competir em toda e qualquer disciplina do ciclismo na temporada, sem que haja
a necessidade de uma nova filiação para competir em disciplinas diferentes, isso, no quesito, filiação,
cadastro, perante a CBC (SISCAFE), você deve indicar um disciplina em específico, para constar no
sistema, o que não o impede de competir em outra em âmbito nacional, isso é uma formalidade
burocrática da CBC.

1.4.003

As categorias são distintas as respectivas disciplinas, podendo haver igualdade entre uma ou outra,
mas não é regra para todas, por isso, sempre que for competir em uma prova oficial FPC, verifique
sua respectiva categoria de acordo com sua data de nascimento, na disciplina em que competirá.
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1.4.004

As divisões de categorias são diferentes para homens e mulheres, podendo em algumas disciplinas
serem idênticas, mas não é uma regra para todas.

1.4.005

O critério que determina a qual categoria o ciclista pertencerá, competirá na temporada não é sua
idade, mas sim o seu ano de nascimento, ou seja, se o ciclista ao filiar-se, por exemplo, que o faça
no mês de fevereiro, tendo nesse período a idade de 16 anos, mas completará 17 anos no mês de
dezembro ou em qualquer outro mês do ano, esse ciclista não estará filiando-se na categoria
Juvenil, que é a categoria para 15 e 16 anos, mas estará filiando-se na categoria Júnior, para ciclistas
de 17 e 18 anos, para ciclistas nascidos nos anos de 2004 e 2005, esses anos de nascimento
da categoria para as competições da temporada 2022, essa regra se aplica a toda e qualquer
disciplina do ciclismo, como também para toda e qualquer prova oficial e/ou do Ranking Paulista.

1.4.006

CATEGORIAS OFICIAIS PARA PROVAS DE ESTRADA, CONTRARRELÓGIO INDIVIDUAL
(CRI) E MONTANHA
Masculino
Elite
23 anos e mais e/ou índice técnico
nascidos até o ano de 1999
Sub 23
19 a 22 anos
nascidos nos anos de 2000 a 2003
Kids
6 anos e menos
nascidos a partir do ano de 2016
Mirim
7 a 9 anos
nascidos nos anos de 2013 a 2015
Infantil
10 e 11 anos
nascidos nos anos de 2011 a 2012
Infanto Juvenil
12 a 14 anos
nascidos nos anos de 2008 a 2010
Juvenil
15 e 16 anos
nascidos nos anos de 2006 a 2007
Júnior
17 e 18 anos
nascidos nos anos de 2004 a 2005
Sub 30
23 a 29 anos
nascidos nos anos de 1993 a 1999
Master A1
30 a 34 anos
nascidos nos anos de 1988 a 1992
Master A2
35 a 39 anos
nascidos nos anos de 1983 a 1987
Master B1
40 a 44 anos
nascidos nos anos de 1978 a 1982
Master B2
45 a 49 anos
nascidos nos anos de 1973 a 1977
Master C1
50 a 54 anos
nascidos nos anos de 1968 a 1972
Master C2
55 a 59 anos
nascidos nos anos de 1963 a 1967
Master D1
60 a 64 anos
nascidos nos anos de 1958 a 1962
Master D2
65 anos e mais
nascidos até o ano de 1957
MTB Elite
16 anos e mais
nascidos até o ano de 2006
Iniciantes Open
16 anos e mais
nascidos até o ano de 2006
Feminino
Elite
Sub 23
Kids
Mirim
Infantil
Infanto Juvenil
Juvenil
Júnior
Master A
Master B
Master C
Iniciantes Open
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23 anos e mais e/ou índice técnico
19 a 22 anos
6 anos e menos
7 a 9 anos
10 e 11 anos
12 a 14 anos
15 e 16 anos
17 e 18 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
16 anos e mais
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nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

até o ano de 1999
nos anos de 2000 a 2003
a partir do ano de 2016
nos anos de 2013 a 2015
nos anos de 2011 a 2012
nos anos de 2008 a 2010
nos anos de 2006 a 2007
nos anos de 2004 a 2005
nos anos de 1983 a 1992
nos anos de 1973 a 1982
até o ano de 1972
até o ano de 2006
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1.4.007

O ciclista para competir na categoria MTB Elite, descrita no Artigo 1.4.006, sua bicicleta deve ser
obrigatoriamente de MTB, com rodas entre 26 a 29, podendo ter como alteração, apenas o uso de
“PNEUS SLICKS”, de qualquer medida e a “COROA” não pode ter mais do que “48
(quarenta e oito) DENTES”, ou seja, toda e qualquer bicicleta que não tenha um quadro específico
para MTB e que tenha coroa com 49 dentes ou mais, o ciclista ficará proibido de largar e/ou será
DESQUALIFICADO da prova, sem o direito a recurso.

1.4.008

CATEGORIAS OFICIAIS PARA PROVAS DE MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY (XCO)
Masculino
Elite
23 anos e mais e/ou índice técnico
nascidos até o ano de 1999
Sub 23
19 a 22 anos
nascidos nos anos de 2000 a 2003
Kids
6 anos e menos
nascidos a partir do ano de 2016
Mirim
7 a 9 anos
nascidos nos anos de 2013 a 2015
Infantil
10 e 11 anos
nascidos nos anos de 2011 a 2012
Infanto Juvenil
12 a 14 anos
nascidos nos anos de 2008 a 2010
Juvenil
15 e 16 anos
nascidos nos anos de 2006 a 2007
Júnior
17 e 18 anos
nascidos nos anos de 2004 a 2005
Sub 30
23 a 29 anos
nascidos nos anos de 1993 a 1999
Master A1
30 a 34 anos
nascidos nos anos de 1988 a 1992
Master A2
35 a 39 anos
nascidos nos anos de 1983 a 1987
Master B1
40 a 44 anos
nascidos nos anos de 1978 a 1982
Master B2
45 a 49 anos
nascidos nos anos de 1973 a 1977
Master C1
50 a 54 anos
nascidos nos anos de 1968 a 1972
Master C2
55 a 59 anos
nascidos nos anos de 1963 a 1967
Master D1
60 a 64 anos
nascidos nos anos de 1958 a 1962
Master D2
65 anos e mais
nascidos até o ano de 1957
PcD
16 anos e mais
nascidos até o ano de 2006
Iniciantes Open
16 anos e mais
nascidos até o ano de 2006
Feminino
Elite
Sub 23
Kids
Mirim
Infantil
Infanto Juvenil
Juvenil
Júnior
Master A
Master B
Master C
Iniciantes Open

1.4.009

E0122

23 anos e mais e/ou índice técnico
19 a 22 anos
6 anos e menos
7 a 9 anos
10 e 11 anos
12 a 14 anos
15 e 16 anos
17 e 18 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
16 anos e mais

nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

até o ano de 1999
nos anos de 2000 a 2003
a partir do ano de 2016
nos anos de 2013 a 2015
nos anos de 2011 a 2012
nos anos de 2008 a 2010
nos anos de 2006 a 2007
nos anos de 2004 a 2005
nos anos de 1983 a 1992
nos anos de 1973 a 1982
até o ano de 1972
até o ano de 2006

CATEGORIAS OFICIAIS PARA PROVAS DE MOUNTAIN BIKE MARATONA (XCM)
Masculino
Elite
19 anos e mais e/ou índice técnico
nascidos até o ano de 2003
Sub 30
23 a 29 anos
nascidos nos anos de 1993 a 1999
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1.4.010

Master A1
Master A2
Master B1
Master B2
Master C1
Master C2
Master D1
Master D2
PcD
Iniciantes Open

30
35
40
45
50
55
60
65
19
19

a 34 anos
a 39 anos
a 44 anos
a 49 anos
a 54 anos
a 59 anos
a 64 anos
anos e mais
anos e mais
anos e mais

nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos

nos anos de 1988 a
nos anos de 1983 a
nos anos de 1978 a
nos anos de 1973 a
nos anos de 1968 a
nos anos de 1963 a
nos anos de 1958 a
até o ano de 1957
até o ano de 2003
até o ano de 2003

Feminino
Elite
Master A
Master B
Master C
Iniciantes Open

19
30
40
50
19

anos e mais e/ou índice técnico
a 39 anos
a 49 anos
anos e mais
anos e mais

nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

até o ano de 2003
nos anos de 1983 a 1992
nos anos de 1973 a 1982
até o ano de 1972
até o ano de 2003

CATEGORIAS OFICIAIS PARA PROVAS DE MOUNTAIN BIKE DOWN HILL (DH)
Masculino
Elite
19 anos e mais e/ou índice técnico
nascidos até o ano de 2003
Infanto Juvenil
12 a 14 anos
nascidos nos anos de 2008 a
Juvenil
15 e 16 anos
nascidos nos anos de 2006 a
Júnior
17 e 18 anos
nascidos nos anos de 2004 a
Sub 30
23 a 29 anos
nascidos nos anos de 1993 a
Master A1
30 a 34 anos
nascidos nos anos de 1988 a
Master A2
35 a 39 anos
nascidos nos anos de 1983 a
Master B1
40 a 44 anos
nascidos nos anos de 1978 a
Master B2
45 a 49 anos
nascidos nos anos de 1973 a
Master C1
50 a 54 anos
nascidos nos anos de 1968 a
Master C2
55 a 59 anos
nascidos nos anos de 1963 a
Master D1
60 a 64 anos
nascidos nos anos de 1958 a
Master D2
65 anos e mais
nascidos até o ano de 1957
Iniciantes Open
19 anos e mais
nascidos até o ano de 2003
Feminino
Elite
Júnior
Master A
Master B
Master C
Iniciantes Open

1.4.011

E0122

19
17
30
40
50
19

anos e mais e/ou índice técnico
e 18 anos
a 39 anos
a 49 anos
anos e mais
anos e mais

CATEGORIAS OFICIAIS PARA PROVAS DE PISTA
Masculino
Elite
23 anos e mais e/ou índice técnico
Sub 23
19 a 22 anos
Infanto Juvenil
12 a 14 anos

ORGANIZAÇÃO GERAL

nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

1992
1987
1982
1977
1972
1967
1962

2010
2007
2005
1999
1992
1987
1982
1977
1972
1967
1962

até o ano de 2003
nos anos de 2004 a 2005
nos anos de 1983 a 1992
nos anos de 1973 a 1982
até o ano de 1972
até o ano de 2003

nascidos até o ano de 1999
nascidos nos anos de 2000 a 2003
nascidos nos anos de 2008 a 2010
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1.4.012

Juvenil
Júnior
Senior Open
Master Open

15
17
30
45

e 16 anos
e 18 anos
a 44 anos
anos e mais

nascidos
nascidos
nascidos
nascidos

nos anos de 2006 a 2007
nos anos de 2004 a 2005
nos anos de 1978 a 1992
até o ano de 1977

Feminino
Elite
Sub 23
Infanto Juvenil
Juvenil
Júnior
Master Open

23
19
12
15
17
30

anos e mais e/ou índice técnico
a 22 anos
a 14 anos
e 16 anos
e 18 anos
anos e mais

nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

até o ano de 1999
nos anos de 2000 a
nos anos de 2008 a
nos anos de 2006 a
nos anos de 2004 a
até o ano de 1992

CATEGORIAS OFICIAIS PARA PROVAS DE BMX RACE
Masculino
CHAMPIONSHIP - Bicicleta aro 20
Elite Men
19 anos e mais e/ou índice técnico
Junior Men
17 e 18 anos

nascidos até o ano de 2003
nascidos nos anos de 2004 a 2005

MASTER - Bicicleta aro 20
Master
30 anos e mais

nascidos até o ano de 1992

CHALLENGE - Bicicleta aro 20
Boys Balance Bike
4 anos e menos
Boys 5/6
5 e 6 anos
Boys 7
7 anos
Boys 8
8 anos
Boys 9
9 anos
Boys 10
10 anos
Boys 11
11 anos
Boys 12
12 anos
Boys 13
13 anos
Boys 14
14 anos
Boys 15
15 anos
Boys 16
16 anos
Men 17-24
17 a 24 anos
Men 25-29
25 a 29 anos
Men 30-39
30 a 39 anos
Men 40 e mais
40 anos e mais
BMX Especial
Idade Livre
CRUISER - Bicicleta aro 24
Boys 12 e menos
12 anos e menos
Boys 13/14
13 e 14 anos
Boys 15/16
15 e 16 anos
Men 17-24
17 a 24 anos
Men 25-29
25 a 29 anos
Men 30-34
30 a 34 anos
Men 35-39
35 a 39 anos
Men 40-44
40 a 44 anos

E0122

2003
2010
2007
2005
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nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos

a partir do ano de 2018
nos anos de 2016 e 2017
no ano de 2015
no ano de 2014
no ano de 2013
no ano de 2012
no ano de 2011
no ano de 2010
no ano de 2009
no ano de 2008
no ano de 2007
no ano de 2006
nos anos de 1998 a 2005
nos anos de 1993 a 1997
nos anos de 1983 a 1992
até o ano de 1982

nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos
nascidos

a partir do ano de 2010
nos anos de 2008 e 2009
nos anos de 2006 e 2007
nos anos de 1998 a 2005
nos anos de 1993 a 1997
nos anos de 1988 a 1992
nos anos de 1983 a 1987
nos anos de 1978 a 1982
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Men 45-49
Men 50 e mais

45 a 49 anos
50 anos e mais

nascidos nos anos de 1973 a 1977
nascidos até o ano de 1972

MTB - Bicicleta aro 26 a 29
MTBX
Idade Livre

1.4.013

E0122

Feminino
CHAMPIONSHIP - Bicicleta aro 20
Elite Women
19 anos e mais e/ou índice técnico
Junior Women
17 e 18 anos

nascidas até o ano de 2003
nascidas nos anos de 2004 a 2005

CHALLENGE - Bicicleta aro 20
Girls Balance Bike
4 anos e menos
Girls 5/6
5 e 6 anos
Girls 7/8
7 e 8 anos
Girls 9/10
9 e 10 anos
Girls 11/12
11 e 12 anos
Girls 13/14
13 e 14 anos
Girls 15/16
15 e 16 anos
Women 17-24
17 a 24 anos
Women 25 e mais
25 anos e mais

nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

a partir do ano de 2018
nos anos de 2016 e 2017
nos anos de 2014 e 2015
nos anos de 2012 e 2013
nos anos de 2010 e 2011
nos anos de 2008 e 2009
nos anos de 2006 e 2007
nos anos de 1998 a 2005
até o ano de 1997

CRUISER - Bicicleta aro 24
Girls 12 e menos
12 anos e menos
Girls 13-16
13 a 16 anos
Women 17-29
17 a 29 anos
Women 30-39
30 a 39 anos
Women 40 e mais
40 anos e mais

nascidas
nascidas
nascidas
nascidas
nascidas

a partir do ano de 2010
nos anos de 2006 e 2009
nos anos de 1993 e 2005
nos anos de 1983 a 1992
até o ano de 1982

CLASSES OFICIAIS PARA PROVAS DE PARACICLISMO
Masculino
Classe B - Tandem
Tandem B
MB
Classe C - Ciclismo
Ciclismo C1
Ciclismo C2
Ciclismo C3
Ciclismo C4
Ciclismo C5

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5

Classe H - Handbike
Handbike H1
Handbike H2
Handbike H3
Handbike H4
Handbike H5

MH1
MH2
MH3
MH4
MH5

Classe T - Triciclo
Triciclo T1
Triciclo T2

MT1
MT2

ORGANIZAÇÃO GERAL
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1.4.014

Feminino
Classe B - Tandem
Tandem B

WB

Classe C - Ciclismo
Ciclismo C1
Ciclismo C2
Ciclismo C3
Ciclismo C4
Ciclismo C5

WC1
WC2
WC3
WC4
WC5

Classe H - Handbike
Handbike H1
Handbike H2
Handbike H3
Handbike H4
Handbike H5

WH1
WH2
WH3
WH4
WH5

Classe T - Triciclo
Triciclo T1
Triciclo T2

WT1
WT2

O paraciclista, não apenas para competir, como também para se filiar em uma das classes do
Paraciclismo, descritas no Artigo 1.4.013, só poderá fazê-lo se constar da “MASTER LIST” CBC,
caso não conste, por não ter uma “CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL” que determine a sua classe
correta de competição, primeiro deverá passar pela classificação funcional, para depois poder competir
em provas oficiais, como também ter o direito a pontuar no Ranking Paulista, exceções poderão
ocorrer, após solicitação antecipada e análise prévia.

Capítulo V - PROVAS

1.5.001

1.5.002

1.5.003

E0122

CALENDÁRIO
O calendário estará disponível a partir de 1º de fevereiro de 2022, no site de FPC
(www.fpciclismo.org.br) e poderá sofrer alteração a qualquer momento, sem aviso prévio.
Será disponibilizado o calendário da Temporada Paulista 2022, ou seja, dos campeonatos estaduais
de todas as disciplinas (Campeonato Paulista de Mountain Bike, BMX Race, Estrada, Pista, Montanha
e CRI), provas do Ranking Nacional (CBC) e Internacional (UCI) realizadas em território paulista, assim
como todas as provas das Ligas associadas à FPC e dos organizadores privados parceiros.
RESULTADOS
A equipe e/ou ciclista avulso, terá um prazo máximo de 30 minutos, a partir da divulgação dos
resultados, sendo esse no dia e local da competição, seja uma prova realizada pela FPC ou uma prova
realizada por terceiros, mas que pertença ao calendário do Ranking Paulista, para solicitar a revisão e
correção de resultado. A FPC se reserva o direito de não alterar resultados de prova após encerrado
esse prazo pré estabelecido.

ORGANIZAÇÃO GERAL
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1.5.004

1.5.005

1.5.006

1.5.007

1.5.008

A equipe e/ou ciclista avulso, terá um prazo máximo de 48 horas, a partir da divulgação dos
resultados do Ranking Paulista, no site da FPC para solicitar a revisão e correção de resultado. A FPC
se reserva o direito de não alterar resultado ou pontuação do Ranking Paulista após esse prazo já pré
estabelecido.
CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO
Durante a Cerimônia de Premiação, os ciclistas devem apresentar-se com vestimenta de competição.
Não será permitido o uso de camisas sem mangas, bermudas jeans, shorts, mini saias, chinelos,
sandálias, boné e óculos.
Lembrando que é uma cerimónia protocolar, uma formalidade, uma solenidade, obrigatória a presença
de todos os ciclistas que compõe o pódio da prova em questão, onde estarão presentes autoridades
e que a presença obrigatória só será relevada, com a autorização prévia do Comissário responsável
pela prova ou de um outro Comissário que esteja presente no local e no momento da cerimônia.
UNIFORMES DAS 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 ciclistas, o uniforme só poderá ser
diferente quando usado em provas diferentes, em locais e momentos distintos uns dos outros, caso
contrário e se na mesma prova, dia e local, todos devem estar igualmente uniformizados,
independente de categorias e horários de largadas.
AFERIÇÃO DE METRAGEM PARA AS CATEGORIAS DE BASE
Em todas as provas oficiais, onde haja oficialmente as categorias de base, “juniores e menores”, a
aferição de metragem será obrigatória, a qual será aferida oficialmente pelo Comissário responsável
logo após o término das respectivas categorias.

1.5.009

Toda e qualquer ciclista das categorias de base, que ao passar pela aferição, apresentar sua bicicleta
fora das especificações regulamentares máximas exigidas, será Desqualificado (DSQ) imediatamente
da prova, punição essa que não será cabível de recurso.

1.5.010

As metragens máximas oficiais aplicadas para as categorias de base em todas asa provas de São Paulo
são as seguintes:
•
INFANTO JUVENIL masculino/feminino
6.22 metros;
•
JUVENIL masculino/feminino
7.03 metros;
•
JÚNIOR masculino/feminino
7.93 metros.

Capítulo VI - OBSERVAÇÕES GERAIS
1.6.001

Todos os documentos que forem solicitados pela FPC, declarações de filiação, documentos para
transferência, entre outros, terão um prazo máximo de até 7 dias úteis para a emissão e o envio do
mesmo.

1.6.002

Todos os ciclistas e DDs, em qualquer âmbito, têm que estar ciente do regulamento da FPC, como
também quando se tratar de uma prova em específico, de seu regulamento particular.

E0122
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1.6.003

O ciclista, ao se inscrever em qualquer evento da FPC ou de seus parceiros, autoriza o uso de sua
imagem e declara estar ciente deste regulamento e dos termos de responsabilidade.

1.6.004

Este Regulamento está em conformidade com a Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e com a
UCI - União Ciclística Internacional.

E0122
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