
REGULAMENTO DE PROVA  www.fpciclismo.org.br Página 1 de 16 

13ª Prova Ciclística de Barueri 

 

 REGULAMENTO PARTICULAR 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

1.1. A Prova Ciclística de Barueri chega a sua 13ª edição e acontece no dia 22 de maio de 2022 na Avenida do 

Exército Brasileiro, Jardim Silveira na cidade de Barueri,região Oeste de São Paulo. 

I.2 A prova é aberta a todos os ciclistas do pais. 

 

2. CATEGORIAS E A PROGRAMAÇÃO DA PROVA 
 

2.1. As categorias oficiais para as prova são as  seguintes: 

Categoria Idade Ano de 
Nascimento 

Elite Masculino - Speed 19 a 34 anos  1988 a 2003 

Máster A 35 a 44 anos 1987 a 1978 

Máster B 45 a 54 anos 1877 a 1968 

Open Masculino - Speed 16 anos e 
mais  

Até 2006 

Elite Feminino - Speed 16 a 34 anos 1988 a 2006 

Máster Feminino - Speed 35 anos e 
mais  

Nacidas até 1987 

MTB Masculino – Prova de Asfalto 16 anos e 
mais 

Até 2006 
 

 

3. INSCRIÇÃO 
 

3.1. As inscrições serão realizadas somente ON-LINE, pelo link https://forms.gle/EXMgKvXmsbsAtL748 , no período 

de 02/05/2022 (segunda-feira) a 19/05/2022 (quainta-feira), às 23:59 horas. 

 
3.2. A inscrição terá o valor de ção R$ 70,00 + taxa, que será pago atravé de boleto disponivel no formulario no link 

acima. 

 
3.3. Não haverá inscrições nos dias e local da prova. 

 
3.4. 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. 
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4. PREMIAÇÃO 
 

  
 
 

5. SÚMULA/LARGADA 
 

5.1. A largada de cada Bateria será dada no horário estabelecido no Programa de Prova Oficial, conforme artigo 2, 

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. 

 
5.2. 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. 

 
5.3. Os números de identificação serão fornecidos pela organização: 

- Número dorsal para a camisa a ser fixado no bolso; 
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5.4. Todo ciclista deverá usar capacete afivelado, em todas as hipóteses, mesmo que não esteja em competição. 
 

§ Único - O encerramento de assinatura de súmula se dará 10 minutos antes do horário de largada e o ciclista somente 

poderá assinar vestido com o uniforme completo (capacete, camisa e bermuda da equipe, sapatilha) de competição já 

com o seu número oficial afixado. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

6.1. A organização e patrocinadores da MAZZA EVENTOS  e Federação Paulista de Ciclismo, não se 

responsabilizam por nenhum extravio de bens de ciclistas ou público presente, não cabendo qualquer tipo de 

indenização. 

 
6.2. 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 público 

mais próximo do evento que já esteja avisado e de prontidão, com referência a realização da prova. 

 
6.3. 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. 

 
6.4. 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. 

 
6.5. Ao se inscrever nessa prova, o ciclista assume automaticamente o conhecimento de todos os termos do 

regulamento, 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 13ª Prova Ciclística de Barueri. 

 

6.6. Todas as pessoas envolvidas no, bem como a organização da mesma, ficam obrigadas a conhecer e acatar o 

presente regulamento, não podendo alegar ignorância aos preceitos aqui expostos. 

 
6.7. O regulamento do 13ª Prova Ciclística de Barueri, poderá sofrer alterações, caso ocorra  serão previamente 

publicadas através do site oficial da  da Federação Paulista de Ciclismo, www.fpciclismo.org.br 
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7. RESULTADOS 
 

7.1. Todos os resultados, de todas as categorias, serão divulgados no local de prova, assim que for oficialmente 

encerrada a disputa em questão e conferida 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 

 

8. RECURSOS 
 

8.1. 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  

8.2. 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). 

 
8.3. As decisões da Comissão de Árbitros, são inapeláveis e delas não caberão nenhum tipo de recurso. 

 
8.4. Não será aceito, em hipótese alguma, recurso coletivo. 

 
9. PUBLICIDADE E USO DE IMAGEM 

 
9.1. Todo e qualquer ciclista 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. 

 
9.2. Todos os filmes e fotografias relativos à prova têm direitos reservados a FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

CICLISMO. 

 

10. DESPESAS 
 

10.1. 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. 

 
10.2. 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. 
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11. PENALIDADES 
 

11.1. 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. 

12. ANTIDOPING 
 

12.1. Poderá haver exame Antidoping, caso tenha, ocorrerá de acordo com as leis brasileiras (ABCD) e em 

concordância com o regulamento antidoping da UCI - ADRV. 

13. DISPOSIÇÃO FINAL 
 

13.1. 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. 

 
13.2. Poderá o ORGANIZADOR suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, 

força da natureza e/ou  motivos de força maior, sem aviso prévio aos PARTICIPANTES. 

 

14. HOSPITAIS 
 

14.1. Todo e qualquer atendimento que venha a ser necessário no decorrer das provas 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. 

 


