REGULAMENTO PARTICULAR
1. APRESENTAÇÃO
1.1. A prova de Abertura da Temporada de Provas 2022 - 3ª Etapa do Ranking Paulista de Estrada é uma
prova realizada exclusivamente pela Federação Paulista de Ciclismo e assim como em 2021, o início das provas
realizadas exclusivamente pela FPC, será dada com a realização de uma prova de estrada.
1.2. A prova acontecerá na cidade de Mairiporã no dia 27 de março, em um circuito de rua com a extensão de 3.25
Km/Volta, além de um percurso em rodovia, com 51 Km, esse somente para as categorias Elite/Sub 23 Masculino e
claro, não nos esquecendo do futuro do esporte, um circuito de 600 metros, para nossas crianças ciclistas. A prova é
aberta a todo e qualquer ciclista do estado de São Paulo, como aos ciclistas das demais regiões do Brasil, seja ele
brasileiro ou estrangeiro, filiado ou não na temporada 2022.
1.3. A prova de abertura é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com o apoio da Prefeitura
Municipal de Mairiporã e de suas Secretarias.

2. CATEGORIAS OFICIAIS E BATERIAS DE LARGADAS DA PROVA
2.1. As categorias oficiais para provas de estrada da temporada 2022 da Federação Paulista de Ciclismo são as
seguintes:

Categorias MASCULINO

Categorias FEMININO

Categoria

Idade

Ano de
Nascimento

Categoria

Idade

Ano de
Nascimento

Elite

23 anos e mais

Até 1999

Elite

23 anos e mais

Até 1999

Sub 23

19 a 22 anos

2000 a 2003

Sub 23

19 a 22 anos

2000 a 2003

Kids (1) (8)

6 anos e menos

A partir 2016

Kids (1) (8)

6 anos e menos

A partir 2016

7 a 9 anos

2013 a 2015

Mirim

(1) (8)

(1) (8)

7 a 9 anos

2013 a 2015

Mirim

Infantil (1) (8)

10 e 11 anos

2011 e 2012

Infantil (1) (8)

10 e 11 anos

2011 e 2012

Infanto Juvenil

12 a 14 anos

2008 a 2010

Infanto Juvenil (2)

12 a 14 anos

2008 a 2010

Juvenil (3)

15 e 16 anos

2006 e 2007

Juvenil

15 e 16 anos

2006 e 2007

Júnior (4)

17 e 18 anos

2004 e 2005

Júnior

(4)

17 e 18 anos

2004 e 2005

Sub 30

23 a 29 anos

1993 a 1999

Master A

30 a 39 anos

1983 a 1992

Master A1 (5)

30 a 34 anos

1988 a 1992

Master B

40 a 49 anos

1973 a 1982

Master A2 (5)

35 a 39 anos

1983 a 1987

Master C

50 anos e mais

Até 1972

(2)
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Master B1

(5)

40 a 44 anos

1978 a 1982

Master B2

(5)

45 a 49 anos

1973 a 1977

Master C1 (5)

50 a 54 anos

1968 a 1972

Master C2 (5)

55 a 59 anos

1963 a 1967

Master D1 (5)

60 a 64 anos

1958 a 1962

Master D2 (5)

65 anos e mais

Até 1957

MTB Elite (6)/(7)

16 anos e mais

Até 2006

Iniciantes

16 anos e mais

Até 2006

Iniciantes Open (6)

16 anos e mais

Até 2006

Open (6)
*(1) - Para as categorias INFANTO JUVENIL MASCULINO/FEMININO, de acordo com regras da FPC e CBC, as
mesmas devem competir com seus câmbios travados e/ou com um limite máximo de relação, ou seja, a metragem
máxima a ser utilizada por essas categorias é a de 6,22 m, todo e qualquer ciclista que competir fora dessa limitação,
será desqualificado (DSQ) da etapa.
*(2) - Para as categorias INFANTO JUVENIL MASCULINO/FEMININO, de acordo com regras da FPC e CBC, as
mesmas devem competir com seus câmbios travados e/ou com um limite máximo de relação, ou seja, a metragem
máxima a ser utilizada por essas categorias é a de 6,22 m, todo e qualquer ciclista que competir fora dessa limitação,
será desqualificado (DSQ) da etapa.
*(3) - Para as categorias JUVENIL MASCULINO/FEMININO, de acordo com regras da FPC e CBC, as mesmas
devem competir com seus câmbios travados e/ou com um limite máximo de relação, ou seja, a metragem máxima a
ser utilizada por essas categorias é a de 7,03 m, todo e qualquer ciclista que competir fora dessa limitação, será
desqualificado (DSQ) da etapa.
*(4) - Para as categorias JÚNIOR MASCULINO/FEMININO, de acordo com regras da FPC, CBC e UCI, as mesmas
devem competir com seus câmbios travados e/ou com um limite máximo de relação, ou seja, a metragem máxima a
ser utilizada por essas categorias é a de 7,93 m, todo e qualquer ciclista que competir fora dessa limitação, será
desqualificado (DSQ) da etapa.
*(5) - Nas provas das categorias MASTERS MASCULINOS, para efeito de competição, haverá a junção da “1” com
a “2”, com isso sendo uma prova única, mas para efeito de pódio, pontuação de Ranking Estadual, será em separado,
o pódio e pontuação de Ranking para as “Masters 1”, conforme posição ao cruzar a linha e em separado para as
“Masters 2”, ou seja, para efeito de competição as categorias Master A1 e A2, são únicas, largam na mesma
bateria, no mesmo horário, com a mesma metragem, unificadas, mas para efeito de pódio e de pontuação de Ranking,
serão em separados, tendo o pódio da Master A1 separado do pódio da Master A1, assim como a pontuação no
Ranking o da Master A1 e o em separado o da Master A2, isso aplica-se da mesma forma e teor para a Master B
(B1 e B2), Master C (C1 e C2) e Master D (D1 e D2).
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*(6) - Para competir nas categorias MTB ELITE e INICIANTES OPEN MASCULINO/FEMININO, os ciclistas não
necessitam serem ou estarem filiados na temporada para poderem competirem, mas os que optarem em filiar-se, assim
como optarem por uma dessas categorias, pontuará e disputará o título da categoria na temporada, os que não
estiverem filiados e competirem, só terão o direito a premiação oferecida na prova em que participar.
*(7) - Para competir na Categoria MTB ELITE, a bike deve ser obrigatoriamente de MTB, podendo ter como alteração,
apenas o uso de "PNEUS SLICKS", de qualquer medida e a COROA não poderá ter mais do que "48 (QUARENTA
E OITO) DENTES", ou seja, toda e qualquer bike que não tenha quadro de MTB e que tenha coroa com 49 dentes ou
mais, o ciclista ficará proibido de largar e/ou será DESCLASSIFICADO (DSQ) da prova, sem direito a recurso.
*(8) - Para competir nas categorias KIDS, MIRIM e INFANTIL MASCULINO/FEMININO, os ciclistas não
necessitam serem ou estarem filiados na temporada para competirem, mas todos os que se filiarem, terão prioridade
na classificação do Ranking Paulista, ou seja, na classificação do Ranking primeiro serão classificados os ciclistas
filiados e posteriormente os não filiados, de acordo com a classificação adquirida na prova de ranking em questão, como
segue no exemplo:
CLASSIFICAÇÃO NA PROVA

CLASSIFICAÇÃO NO RANKING - De acordo com o
resultado da prova de filiados e não filiados

Pos.

Nº.

Nome

Filiado

Pos.

Nº.

Nome

Filiado

1º

22

Antônio Carlos

Sim

1º

22

Antônio Carlos

Sim

2º

37

Ricardo Faria

Não

2º

18

João Batista

Sim

3º

18

João Batista

Sim

3º

2

Maurício Braga

Sim

4º

2

Maurício Braga

Sim

4º

37

Ricardo Faria

Não

5º

41

Felipe Torres

Não

5º

41

Felipe Torres

Não

2.2. Além das categorias oficiais descritas em 2.1., para a prova de abertura também teremos, como não oficial, as
classes do paraciclismo em formato “OPEN”, conforme descrito na tabela que segue:

MASCULINO

FEMININO

Classe

Idade

Ano de
Nascimento

Classe

Idade

Ano de
Nascimento

MB (Tandem)

16 anos e mais

Até 2006

WB (Tandem)

16 anos e mais

Até 2006

Handbike Open

16 anos e mais

Até 2006

Handbike Open

16 anos e mais

Até 2006

Paraciclismo C

16 anos e mais

Até 2006

Paraciclismo C

16 anos e mais

Até 2006

16 anos e mais

Até 2006

Open
Triciclo Open

Open
16 anos e mais

Até 2006

Triciclo Open

2.3. As baterias de largadas das categorias são as que seguem, podendo haver alteração de antecipação ou atraso nos
horários previstos descritos. Em razão dessa possibilidade, todo e qualquer ciclista inscrito deverá estar no local da
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prova com pelo menos 1 hora de antecedência do horário de largada previsto para a sua categoria, para não correr
o risco de perder sua largada. Caso a mesma seja antecipada por algum motivo, ficando claro que se isso vir a acontecer,
essa decisão, seja de antecipação ou de atraso, será repassada a todos através do sistema de som do dia da realização
da prova e afixação no quadro de avisos na Secretaria de Prova.
2.4. Programa de prova:

Domingo 27 de março
Inicio
Previsto

Final
Prevista

Duração
Prevista

Categoria

Divisão de idade/Atividade

06:30

14:55

08:25

Abertura oficial da prova e da SECRETARIA

07:00

07:45

00:45

1ª BATERIA Concentração

08:00

09:10

01:10

1ª BATERIA

08:00

09:00

01:00

08:01

09:01

01:00

08:02

09:02

08:02

Tempo de Prova/
Km

Entrega de numerais
Assinatura súmula

Minutos Horas

16 anos e mais - Nascidos até o ano de 2006

60'

01h00

12 a 14 anos - Nascidos nos anos de 2008 a 2010 60'

01h00

01:00

Iniciantes Open
Masculino
Infanto Juvenil
Masculino (2)
Master D1

60 a 64 anos - Nascidos nos anos de 1958 a 1962 60'

01h00

09:02

01:00

Master D2

65 anos e mais - Nascidos até o ano de 1957

60'

01h00

08:03

09:03

01:00

Tandem Masculino

Classe MB

60'

01h00

08:03

09:03

01:00

Tandem Feminino

Classe WB

60'

01h00

08:04

09:04

01:00

Classes MH1, MH2, MH3, MH4 e MH5

60'

01h00

08:04

09:04

01:00

Classes MC1, MC2, MC3, MC4 e MC5

60'

01h00

08:04

08:44

00:40

Classes MT1 e MT2

40'

00h40

08:05

08:55

00:50

Classes WH1, WH2, WH3, WH4 e WH5

50'

00h50

08:05

08:55

00:50

Classes WC1, WC2, WC3, WC4 e WC5

50'

00h50

08:05

08:35

00:30

Handbike Open
Masculino (ÚNICA)
Paraciclismo C Open
Masculino (ÚNICA)
Triciclo Open
Masculino (ÚNICA)
Handbike Open
Feminino (ÚNICA)
Paraciclismo C Open
Feminino (ÚNICA)
Triciclo Open
Feminino (ÚNICA)

Classes WT1 e WT2

30'

00h30

07:45

09:10

01:25

2ª BATERIA Concentração

Entrega de numerais
Assinatura súmula

Minutos Horas

09:20

14:00

04:40

2ª BATERIA

Largada

09:20

09:50

00:30

CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO

Todas as categorias da 1ª BATERIA
Pódio aos 5 primeiros.

09:20

12:05

02:45

Elite Masculino

23 anos e mais - Nascidos até o ano de 1999

120 Km

02h50

09:20

12:05

02:45

Sub 23 Masculino

19 a 22 anos - Nascidos nos anos de 2000 a 2003 120 Km

02h50
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07:45

09:10

01:25

3ª BATERIA Concentração

Entrega de numerais
Assinatura súmula

09:20

10:55

01:35

3ª BATERIA

Largada

09:21

10:51

01:30

Elite Feminino

23 anos e mais - Nascidas até o ano de 1999

90'

01h30

09:21

10:51

01:30

Sub 23 Feminino

19 a 22 anos - Nascidas nos anos de 2000 a 2003

90'

01h30

09:23

10:43

01:20

Master B1

40 a 44 anos - Nascidos nos anos de 1978 a 1982 80'

01h20

09:23

10:43

01:20

Master B2

45 a 49 anos - Nascidos nos anos de 1973 a 1977 80'

01h20

09:24

10:34

01:10

Júnior Feminino

17 e 18 anos - Nascidas nos anos de 2004 e 2005

70'

01h10

09:24

10:24

01:00

Juvenil Feminino (2)

15 e 16 anos - Nascidas nos anos de 2006 e 2007

60'

01h00

09:24

10:24

01:00

12 a 14 anos - Nascidas nos anos de 2008 a 2010

60'

01h00

09:25

10:45

01:20

Infanto Juvenil
Feminino (2)
Master A Feminino

30 a 39 anos - Nascidas nos anos de 1983 a 1992

80'

01h20

09:25

10:45

01:20

Master B Feminino

40 a 49 anos - Nascidas nos anos de 1973 a 1982

80'

01h20

09:26

10:26

01:00

Master C Feminino

50 anos e mais - Nascidas até o ano de 1972

60'

01h00

09:26

10:26

01:00

Iniciantes Open
Feminino

16 anos e mais - Nascidas até o ano de 2006

60'

01h00

11:00

11:30

00:30

CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO

Todas as categorias da 3ª BATERIA
Pódio aos 5 primeiros.

09:10

10:55

01:45

4ª BATERIA Concentração

Entrega de numerais
Assinatura súmula

12:10

12:40

00:30

4ª BATERIA

Largada

12:10

12:20

00:10

CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO

Todas as categorias da 2ª BATERIA
Pódio aos 5 primeiros.

12:10

12:25

00:15

10 e 11 anos - Nascidos nos anos de 2011 e
2012

4 Vts (1)

00h15

12:11

12:21

00:10

7 a 9 anos - Nascidos nos anos de 2013 a 2015

3 Vts (1)

00h10

12:30

12:35

00:05

Infantil
Masculino/Feminino
Mirim
Masculino/Feminino
Kids
Masculino/Feminino

6 anos e menos - Nascidos a partir do ano de
2016

1 Vta (1)

00h05

09:10

12:40

03:30

5ª BATERIA Concentração

Entrega de numerais
Assinatura súmula

Minutos Horas

12:50

14:25

01:35

5ª BATERIA

Largada

12:50

13:20

00:30

CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO

Todas as categorias da 4ª BATERIA
Pódio aos 5 primeiros.

12:50

14:10

01:20

Sub 30 Masculino

12:51

14:11

01:20

Master A1

12:51

14:11

01:20

Master A2

23 a 29 anos - Nascidos nos anos de 1993 a
1999
30 a 34 anos - Nascidos nos anos de 1988 a
1992
35 a 39 anos - Nascidos nos anos de 1983 a
1987
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12:52

14:22

01:30

Júnior Masculino (2)

12:53

14:03

01:10

Juvenil Masculino (2)

12:54

14:04

01:10

Master C1

12:54

14:04

01:10

Master C2

12:55

13:55

01:00

MTB Elite

17 e 18 anos - Nascidos nos anos de 2004 e
2005
15 e 16 anos - Nascidos nos anos de 2006 e
2007
50 a 54 anos - Nascidos nos anos de 1968 a
1972
55 a 59 anos - Nascidos nos anos de 1963 a
1967
16 anos e mais - Nascidos até o ano de 2006

14:25

14:55

00:30

CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO

Todas as categorias da 5ª BATERIA
Pódio aos 5 primeiros.

06:30

14:55

08:25

Encerramento oficial da ABERTURA DA TEMPORADA DE CICLISMO 2022
Etapa 3 do Ranking Paulista de Estrada - Mairiporã/SP

90'

01h30

70'

01h10

70'

01h10

70'

01h10

60'

01h00

*(1) - Circuito reduzido com 0.6 Km, apenas para a prova das crianças das categorias KIDS
Masculino/Feminino, MIRIM Masculino/Feminino e INFANTIL Masculino/Feminino.

3. PARTICIPAÇÃO
3.1. Todo e qualquer ciclista, independente de categoria, para participar da prova de abertura da temporada, Ranking
Paulista de Estrada, Etapa 1, deve obrigatoriamente, preencher a ficha on-line de inscrição, se menor de 18 anos de
idade, além da ficha on-line, também deve preencher a ficha contida neste no ANEXO III, onde, além de sua
assinatura o responsável também deverá assiná-la, se não o fizer, perderá a pontuação adquirida para o Ranking, como
também poderá ser desqualificado (DSQ) da prova.
3.2. Toda equipe inscrita na temporada, para ser considerada uma equipe com direito a pontuar no Ranking Geral de
Equipes, deve cumprir as regras de participação, contidas no link de filiação da FPC –
https://fpciclismo.org.br/filiacao-equipe/
3.3. Todos os ciclistas inscritos na temporada, para ter sua pontuação considerada no Ranking Geral Individual, assim
como para ter direito ao título de Campeão 2022, deve cumprir as regras de filiação, contidas no link de filiação para
ciclistas avulsos/individuais da FPC - https://fpciclismo.org.br/filiacao-avulso/ , caso o ciclista seja de outro
estado, esse deve estar filiado a federação de seu estado de origem.
3.4. Todos os ciclistas, assim como Diretores, Técnicos, outros integrantes de equipe e/ou acompanhantes, devem
seguir rigorosamente o PROTOCOLO COVID-19, estabelecido pela FPC e disponível integral no site oficial da entidade
( www.fpciclismo.org.br ), o mesmo também é parte deste no ANEXO II, o ciclista que deixar de cumprir o Protocolo
FPC Covid-19, poderá ser punido na prova.
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4. INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão realizadas somente ON-LINE, pelo link https://forms.gle/ikZsfz8S47uQU97p7 , no
período de 25/02/2022 (sexta-feira) a 23/03/2022 (quarta-feira), às 23:59 horas.
4.2. A inscrição terá uma taxa de valor único por ciclista de R$80,00 (oitenta reais), salvo exceções descritas em
4.4 e 4.5.
4.3. As categorias Infanto Juvenil Masculino/Feminino, Juvenil Masculino/Feminino e Master D1/D2, assim
como as Masters Feminino com a idade de 60 anos e mais, todas as classes do Paraciclismo, ambas,
Masculino e Feminino, terão 50% de desconto no valor da taxa de inscrição, ou seja, essas categorias pagam
R$40,00 (quarenta reais), por ciclista.
4.4. As categorias Kids Masculino/Feminino, Mirim Masculino/Feminino e Infantil Masculino/Feminino,
terão suas inscrições ISENTAS.
4.5. Não haverá nenhuma outra forma de inscrição e/ou pagamento além do descrito em 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4., assim
como não serão realizadas inscrições no dia e local da prova.
4.6. Todo ciclista poderá e deverá participar de apenas 1 (uma) categoria na temporada, com exceção do ciclista
que por ventura participe da categoria MTB Elite, ou seja, nessa situação, o mesmo, além da categoria MTB Elite,
poderá inscrever-se e participar da categoria referente a sua idade.
4.7. Todo e qualquer ciclista que esteja inscrito em mais de uma categoria, que não seja como descrito em 4.6., esse
poderá ser punido na prova e/ou temporada 2022.
4.8. Todo e qualquer ciclista que venha a competir nas categorias Elite Masculino/Feminino, fica proibido de
competir em qualquer uma das outras categorias na temporada, mesmo que tenha a idade equivalente a mesma, caso
isso ocorra, o ciclista será, desqualificado (DSQ), sem direito a recurso na prova em questão e poderá sofrer pena
mais severa na temporada.
4.9. Ao se inscrever, o ciclista e equipe autorizam automaticamente o direito de uso de imagens individuais e coletivas
para todos os fins de divulgações nessa prova, assim como em outras provas da Federação Paulista de Ciclismo.
§ Único - Todo e qualquer ciclista que participar da prova de Abertura da Temporada 2002, que não seja filiado,
terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para filiar-se, ou seja, até o dia 06 de abril de 2022 (quarta-feira), se isso
não acontecer o mesmo perderá a pontuação adquirida na prova para o Ranking Paulista de Estrada 2022.
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5. PREMIAÇÃO
5.1. Em cada uma das 31 categorias e cada uma das 8 classes, que compõe a prova, serão premiados os 5 (cinco)
PRIMEIROS COLOCADOS com MEDALHAS, em cada uma delas.
5.2. Para as categorias Elite Masculino/Feminino, haverá também uma premiação em dinheiro, conforme:
ELITE MASCULINO

ELITE FEMININO

Posição

Premiação

Posição

Premiação

1º

R$1000,00

1ª

R$800,00

2º

R$700,00

2ª

R$600,00

3º

R$600,00

3ª

R$300,00

4º

R$400,00

4ª

R$200,00

5º

R$300,00

5ª

R$150,00

6. PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA DE ESTRADA 2022
6.1. Essa prova é a prova de abertura do Ranking Paulista de Estrada, prova a qual serão aplicados os pontos referentes
a Classe C3, da tabela de pontuação do Ranking de Estrada da FPC.
6.2. A pontuação a ser atribuída para a prova será a seguinte:
Posição

Pontos

Posição

Pontos

Posição

Pontos

1

100

11

35

21

10

2

85

12

30

22

9

3

75

13

25

,

8

4

70

14

20

24

7

5

65

15

18

25

6

6

60

16

16

26

5

7

55

17

15

27

4

8

50

18

14

28

3

9

45

19

13

29

2

10

40

20

12

30

1

6.3. Critério de desempate para o Ranking Geral de Ciclistas - Se um ou mais ciclistas terminarem a etapa ou
o Ranking Final com a mesma pontuação, os critérios a serem adotados para o seu desempate, serão os seguintes:
- O primeiro critério será o MAIOR NÚMERO de participações em etapas;
- O segundo e último critério será a MELHOR POSIÇÃO na última etapa disputada.
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6.4. Critério de desempate para o Ranking Geral de Equipes - Se uma ou mais equipes terminarem a etapa ou
o Ranking Final com a mesma pontuação, os critérios a serem adotados para o seu desempate, será como segue:
- O primeiro critério será o maior número de PRIMEIROS LUGARES;
- O segundo critério será o maior número de SEGUNDOS LUGARES;
- O terceiro critério será o maior número de TERCEIROS LUGARES;
- O quarto e último critério será a MELHOR POSIÇÃO na última etapa disputada.
6.5. Em todas as categorias, para que seja validada a pontuação da etapa, em ambos, Ranking Geral de Equipes e
Ranking Geral de Ciclistas, a categoria deverá ter competindo na etapa o mínimo de 5 (cinco) ciclistas, ou seja, todas
as categorias com menos de 5 ciclistas em competição, em todas as etapas que isso venha a acontecer, não serão
atribuídos os pontos integrais nos Rankings Gerais de Equipes e Individual de Ciclistas, será atribuído o valor de 50%
(cinquenta por cento) da pontuação referente a classe à qual a prova pertença.
6.6. O Artigo 6.5., não é aplicável para as Categorias Kids Masculino/Feminino, Mirim Masculino/Feminino,
Infantil Masculino/Feminino e Infanto Juvenil Masculino/Feminino.

7. SÚMULA/LARGADA
7.1. A largada de cada uma das Baterias será dada no horário estabelecido no Programa de Prova Oficial, conforme
artigo 2.4., deste regulamento, também divulgado pré-prova via site oficial, www.fpciclismo.org.br e no dia e local
da prova anexado na Secretaria de Prova.
7.2. A concentração dos ciclistas será uma 1 hora antes do horário previsto para a largada oficial, para efeitos de
assinatura de súmula, chamada, alinhamento dos ciclistas e demais preparativos.
7.3. O ciclista deverá competir regularmente uniformizado, com a camisa oficial do clube/equipe, seleção
regional/estadual, ostentando visivelmente os números de acordo com as disposições gerais deste regulamento.
7.4. Todo e qualquer ciclista que o artigo 7.3. não lhe seja aplicável, ou seja, os ciclistas AVULSOS, esses não poderão
competir em hipótese alguma trajando algum uniforme de equipe/clube, seleção regional/estadual, oficialmente inscrita
na prova, como também de qualquer outra registrada oficialmente a FPC, CBC e/ou UCI, tais uniformes só são
permitidos aos integrantes inscritos por elas na temporada 2022 do ciclismo.
7.5. Os números de identificação serão fornecidos pela organização:
- Número dorsal para a camisa a ser fixado no bolso;
- Números adesivos para o capacete.
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7.6. Sob nenhuma hipótese o ciclista poderá portar números diferentes daqueles a ele designados. Em caso de perda
ou violação no tamanho original do número, o ciclista deverá adquirir um novo jogo de números, na SECRETARIA de
prova.
7.7. Todos os ciclistas deverão usar capacete afivelado, desde o aquecimento, início e fim de cada etapa, assim como
sempre que estiver circulando na arena de prova e/ou circuito de prova, mesmo que não esteja em competição.
§ Único - O encerramento de assinatura de súmula se dará 15 minutos antes do horário de largada e o ciclista somente
poderá fazê-la vestido com o uniforme completo (capacete, camisa e bermuda da equipe, sapatilha) de competição já
com o seu número oficial afixado.

8. INFORMAÇÕES GERAIS
8.1. Toda e qualquer informação referente a temporada 2022, assim como ao Ranking Paulista de Estrada e as
suas etapas, poderão ser obtidas através do site oficial da FPC, www.fpciclismo.org.br ou pelos e-mails,
adegmar@fpciciclismo.org.br ou fpciclismo@fpciclismo.org.br , também pelo telefone da sede da Federação
Paulista de Ciclismo, (11) 3862-5378, WhatsApp oficial da FPC.
8.2. A organização e patrocinadores da Federação Paulista de Ciclismo, não se responsabilizam por nenhum
extravio de bens de ciclistas e/ou público presente, não cabendo qualquer tipo de indenização.
8.3. Recomendamos ao ciclista ou equipe, ter plano de saúde ou seguro de acidentes pessoais, em caso de acidentes
a organização efetuará os primeiros socorros e irá encaminhar o ciclista acidentado para um hospital da rede pública
mais próximo do evento que já esteja avisado e de prontidão, com referência a realização da prova.
8.4. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física, seu desempenho e
julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o Presidente do Colégio de Comissários
(PCP), segundo recomendação do médico responsável pela prova, excluir o participante a qualquer momento.
8.5. Todos os competidores devem ter total conhecimento não apenas deste REGULAMENTO, mas do Regulamento da
Federação Paulista de Ciclismo, assim como dos Regulamentos CBC e UCI, referentes às provas de estrada, sob
os quais essa prova estará sendo realizada.
8.6. Ao se inscrever nessa prova, o ciclista assume automaticamente o conhecimento de todos os termos do
regulamento do mesmo, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos
organizadores da Abertura da Temporada 2022 da Federação Paulista de Ciclismo - Ranking Paulista de
Estrada.
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8.7. Todas as pessoas envolvidas na prova de abertura da temporada 2022 da Federação Paulista de Ciclismo,
bem como a organização da mesma, ficam obrigadas a conhecer e acatar o presente regulamento, não podendo alegar
ignorância aos preceitos aqui expostos.
8.8. O regulamento da prova de abertura da temporada 2022 da Federação Paulista de Ciclismo, poderá sofrer
alterações, o que não isenta os participantes de não terem conhecimento de tais alterações, pois todas que possam vir
a acontecer serão previamente publicadas através do site oficial da prova, ou seja, o da Federação Paulista de
Ciclismo, www.fpciclismo.org.br
8.9. Aos ciclistas inscritos nas categorias oficiais da temporada, não são permitidos o uso de uniformes de equipes
WORLD TOUR e também como diz os Artigos UCI 1.3.056, 1.3.059 e 1.3.064, não é permitido o uso das cores
do arco-íris da UCI, ou seja, as cores de CAMPEÃO MUNDIAL, essa proibição se estende a todo e qualquer
equipamento, acessório ou roupas, como por exemplos, capacetes, óculos, camisas, luvas, bermudas, meias, sapatilhas,
rodas, quadros, garfos, guidões, selins e outros quaisquer. Se algum ciclista portar algum desses e o mesmo contenha
as cores, deverá tirá-lo ou cobri-lo, caso contrário poderá ser impedido de competir na prova.
8.10. De acordo com o Artigo UCI 2.2.024 (em parte), "O uso de links de rádio ou outros meios de comunicação
remotos por ou com o ciclista, bem como a posse de qualquer equipamento que possa ser usado dessa maneira, durante
um evento é proibido, exceto em provas de CRI (Contrarrelógio Individual - CRI) e exceções descritas no Artigo
UCI 2.2.024”.
8.11. A falta de esportividade, agressões, palavras de baixo calão entre as pessoas envolvidas com o evento, poderá
ocasionar punições, como advertência, pagamento de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e até eliminação
do ciclista, dirigente, comissário, staff, outros da prova e/ou temporada 2022.

9. RESULTADOS
9.1. Todos os resultados, de todas as categorias, serão divulgados no local de prova, assim que for oficialmente
encerrada a disputa em questão e conferidas as penalidades, feito isso os mesmos serão afixados no painel de
comunicados para conhecimento de todos e pós-prova, os mesmos estarão à disposição no site oficial da prova,
www.fpciclismo.org.br

10. RECURSOS
10.1. Somente serão aceitas reclamações, pedido de revisão de resultados ou similar, mediante recurso por escrito,
entregue ao Presidente do Colégio de Comissários (PCP) ou encaminhado à secretaria da prova, até 30 (trinta)
minutos após a divulgação do resultado oficial ou do ocorrido ao qual requer uma revisão, pelo responsável
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da equipe juntamente com o recolhimento de uma taxa de R$200,00 (duzentos reais), taxa essa que será devolvida
ao solicitante, caso seu recurso seja DEFERIDO.
10.2. Todo e qualquer recurso encaminhado à organização, será julgado pelos membros do Colégio de Comissários,
sendo considerado um número ímpar de integrantes para tal avaliação e votação, a qual, caso haja um empate, o
mesmo sempre será desempatado pelo Presidente do Colégio de Comissários (PCP).
10.3. As decisões da Comissão de Árbitros, são inapeláveis e delas não caberão nenhum tipo de recurso.
10.4. Não será aceito, em hipótese alguma, recurso coletivo.

11. PUBLICIDADE E USO DE IMAGEM
11.1. Todo e qualquer ciclista e/ou equipe inscrita na prova, que tenha alguma restrição quanto ao uso de sua imagem,
seja via internet, fotos, filmes, revistas, anúncios, informativos e outros, deverá notificar a organização por escrito no
momento da sua confirmação de inscrição, caso contrário o mesmo estará autorizando o seu uso para fins lícitos, em
qualquer momento, independente de ressarcimento financeiro.
11.2. Todos os filmes e fotografias relativos à prova têm direitos reservados a FEDERAÇÃO PAULISTA DE
CICLISMO.
11.3. Todo e qualquer interesse por parte de um profissional ou empresa de cobertura jornalística que queira fazê-la
estará sujeito à aprovação da Diretoria de Imprensa da Federação Paulista de Ciclismo, através do Sr. Marcelo
Eduardo Braga, pelo e-mail imprensa@fpciclismo.org.br

12. DESPESAS
12.1. A ORGANIZAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELOS DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES E OU CICLISTAS, ATÉ O
LOCAL DE COMPETIÇÃO, ASSIM COMO A VIAGEM ATÉ A CIDADE SEDE DA PROVA.
12.2. As despesas efetuadas durante o período do evento, como danos em bicicletas e equipamentos, furtos, despesas
extras em hotéis, comércio em geral, gastos hospitalares, em casos de acidentes e transportes, serão de exclusiva
responsabilidade do participante, não cabendo aos organizadores o ressarcimento dessas despesas.

13. PENALIDADES
13.1. Serão aplicadas, em conformidades com a Parte I - Capítulo III - Seção 3 - Parágrafo 10 - 1.3.072, também
de acordo com a Parte 12 - Disciplina e Procedimentos e com os Artigos UCI 2.12.001 a 2.12.007.
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14. ANTIDOPING
14.1. Poderá haver exame Antidoping, caso tenha, ocorrerá de acordo com as leis brasileiras (ABCD) e em
concordância com o regulamento antidoping da UCI - ADRV.

15. DISPOSIÇÃO FINAL
15.1. Este Regulamento Técnico foi elaborado, tendo como base as normas internacionais adotadas pela União
Ciclística Internacional - UCI, para provas de estrada, assim como as regras da entidade nacional responsável pelo
ciclismo, a Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC.
15.2. Poderá o ORGANIZADOR suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou
motivos de força maior, sem aviso prévio aos PARTICIPANTES.

16. HOSPITAIS
16.1. Todo e qualquer atendimento que venha a ser necessário no decorrer das competições, é realizado primeiramente
no local da competição, caso haja a necessidade de remoção, a mesma é efetuada para hospitais da rede pública,
ficando a critério, após esse atendimento, do ciclista optar em ser removido para algum hospital de sua preferência ou
conveniado ao seu plano de saúde.
16.2. HOSPITAL ANJO GABRIEL (2.7 Km/6-8 minutos)
Rua São Judas Tadeu, 200 - Jardim Capuavinha, Mairiporã - SP - Telefone (11) 4419-2300 - Atendimento 24 horas.
16.3. HOSPITAL MAIRIPORÃ (0.65 Km/3 minutos)
Rua Ipiranga, 280 - Centro, Mairiporã - SP - Telefone (11) 4419-4422 - Atendimento 24 horas.

17. ANEXOS
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ANEXO I - MAPAS E ALTIMETRIA
Mapa do percurso principal - 3.25 Km/Volta - Av. Antônio de Oliveira, Centro - Mairiporã/SP

Altimetria do percurso principal - 3.25 Km/Volta
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Mapa do percurso extra, somente para Elite/Sub 23 Masculino - 51.5 Km – Estrada do Rio Acima/SP008

Altimetria do percurso extra, somente para Elite/Sub 23 Masculino - 51.5 Km - Estrada do Rio
Acima/SP008
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Mapa do percurso das crianças - 0.6 Km/Volta - Av. Antônio de Oliveira, Centro - Mairiporã/SP

Altimetria do percurso das crianças - 0.6 Km/Volta
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ANEXO II - PROTOCOLO CONTRA A COVID-19
Premissas Gerais:
● Aplicar medidas de prevenção, higiene, limpeza e desinfecção;
● Disponibilização de álcool gel;
● Uso de máscaras por todas as pessoas envolvidas nos eventos, por todo o período, exceto aos atletas durante as
disputas, que deverão recolocá-las logo após o término das atividades esportivas;
● Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, objetos de segurança e alimentação;

● Inscrições dos eventos deverão ser apenas on-line, antecipadamente, para que não haja aglomeração na secretaria;
● Entrega de kits, em horários separados para cada categoria, para facilitar e agilizar a entrega dos mesmos;
● Congresso Técnico on-line, quando necessário e possível, disponibilizando todas as informações do evento via
internet, via documento impresso publicado nos locais de circulação, via WhatsApp entre outros;
● Nos eventos onde haja arquibancadas, estas estarão fechadas, sem público;
● A premiação poderá ser feita apenas ao campeão, deixando determinada a área permitida aos fotógrafos, jornalistas,
desde que mantenham o distanciamento físico, ou quando possível, a premiação deverá ser feita logo após o ciclista
cruzar a linha de chegada;
● Para os ciclistas menores de idade, será permitido apenas um acompanhante, quando necessário;
● Realização das competições em turnos separados por categoria, diminuindo, assim, a quantidade de pessoas nos
locais dos eventos;
● Permitir apenas um treinador, um mecânico e um fisioterapeuta (ou uma pessoa da área da saúde) por equipe;
● Dentro das áreas ou boxes das equipes, deverá ficar o menor número de pessoas possíveis, haja vista que as
categorias ocorrerão em horários diferentes, também deverá ficar o mínimo de pessoas necessárias da equipe
técnica;
● Durante o aquecimento, os ciclistas devem fazê-lo em local arejado e mantendo a distância estabelecida para essa
atividade;
● No ato da inscrição, responder ao questionário sobre informações relacionadas à COVID-19;
● Caso apresente algum dos sintomas da COVID-19, mesmo que leves, orientamos que o ciclista não treine e não
participe de nenhuma competição de forma alguma e procure o serviço médico imediatamente.
Protocolo para prova de estrada:
● Isolar o perímetro de largada/chegada com fita e/ou grades para que não tenhamos aglomerações;
● Estipular as largadas das categorias em baterias e/ou dias diferentes;
● Após o alinhamento dos ciclistas para a largada, fazê-la imediatamente, para que não fiquem parados na linha;
● Demarcar com um X a distância permitida para os ciclistas na fila de largada da Prova Contrarrelógio Individual;
● Não será permitido público nas arquibancadas;
● É recomendado evitar qualquer tipo de aglomeração no local do evento;
● Reforçar continuamente via sistema de som, a obrigatoriedade do distanciamento social.
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ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, ____________________________________________________, no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar dessa PROVA, estando ciente de que não existe
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas;
2. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação
na PROVA, isentando a FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO - FPC, seus parceiros e apoiadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE, por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura eu venha a
sofrer, advindos da participação na ABERTURA DA TEMPORADA DE CICLISMO 2022 DA FPC;
3. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA;
4. Estou ciente das penalidades e possível desqualificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento, ou cometa
alguma falta grave;
5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas, em quaisquer
meios de comunicação, sem a geração de bônus para os organizadores, mídia e apoiadores;
6. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem
quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que venha a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nessa PROVA.
Eu li e aceito o regulamento.

Nome do Ciclista: ____________________________________________________________
RG: _______________, CPF _______________, Mairiporã, ___ de março de 2022.
Assinatura do ciclista: _________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES
O(A) Sr.(a) ___________________________________________________________________________,
portador do RG ____________________ e do CPF ____________________, abaixo assinado e qualificado,
na condição de pai e/ou responsável legal do _________________________________________________,
autorizo a sua participação na prova de “ABERTURA DA TEMPORADA DE CICLISMO 2022 DA FPC”, a ser
realizada no dia 27/03/2022, na cidade de Mairiporã - SP, assumindo todos e quaisquer riscos por acidentes
que possam ocorrer no curso da prova e isentando os órgãos promotores de qualquer responsabilidade civil e criminal,
por todo e qualquer acontecimento que eventualmente venha a ocorrer durante o evento, assim como sou responsável
pelo comportamento disciplinar do menor.
Eu li, aceito e autorizo.

Nome completo: _____________________________________________________________
Mairiporã, ____ de março de 2022.
Assinatura do Responsável: ____________________________________________________
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