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NOTA OFICIAL Nº 004/2018 – CE/SER/JOJUPS/DIV A 

 
O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação de Esporte, 
Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais: 

 
DIVULGA: 
 

Regulamento Técnico atualizado: 
 

CAMPEONATO DE CICLISMO 

 
1. A competição será regida pelas regras internacionais da União Ciclística Internacional, Regras da 

Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo - FPC, obedecendo 
as normas contidas neste Regulamento e as emanadas das leis esportivas nacionais e internacionais. 

 
2. O Campeonato de Ciclismo será disputado em 03 (três) provas, com 03 (três) categorias, sendo 

realizado em 03 dias de competição, por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo 33. 
 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

CC - ESTRADA INDIV. (EM CIRCUITO) 45 a 50 km 55 a 60 km 

CRI - ESTRADA CONTRA O RELÓGIO 
INDIVIDUAL 

08 a 10 km 10 a 12 km 

XCO - MTB CROSS COUNTRY 60 a 75min 61 a 75min 

 
Observação: A quilometragem das provas somente poderá ser alterada por questões técnicas e de 

segurança (a critério da arbitragem).  
 
3. Cada equipe será composta por no máximo 14 ciclistas em cada sexo. O mesmo ciclista somente 

poderá participar de uma prova por dia e o número de participantes por município em cada prova será 
de até: 

 

ESTRADA EM CIRCUITO FECHADO 06 atletas por município 

MTB CROSS COUNTRY, CONTRA O RELÓGIO  04 atletas por município 

 
4. Os ciclistas serão inscritos conforme o estabelecido: 

4.1 Os ciclistas que participarão da competição serão confirmados nas sessões Técnicas que 
antecedem cada prova. Caso o município não se faça presente na Sessão Técnica da 
modalidade, serão homologadas as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos 
estabelecidos e o município estará automaticamente acatando as decisões tomadas nas 
referidas sessões, não podendo alterar suas inscrições. 

4.2  Após a respectiva Sessão Técnica, não serão permitidas alterações na relação dos atletas 
definidos para a prova. 

4.3  Serão realizadas quantas Sessões Técnicas forem necessárias, tendo em cada uma, 
especificada as provas que estarão sendo discutidas; 

4.4  Os municípios que não participarem da(s) Sessão(ões) Técnica(s), não poderão questionar a 
ordem de largada de seus atletas nas provas de contra relógio, bem como a posição de seus 
carros de apoio na caravana (se houver). 

 
5. Todos os atletas que largarão nas provas deverão obrigatoriamente, antes do início destas, apresentar 

o documento para sua identificação e assinar a súmula de largada de cada prova, sem o qual não 
poderão participar das referidas provas e serão ranqueados como atleta que não largou (DNS). A 
assinatura de súmula e conferência de documentos será encerrada 15 minutos antes da largada da 
prova. 
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6. Fica estabelecido o seguinte quesito para todas as provas: somente poderão ser utilizadas 
bicicletas/rodas regulamentadas pela FPC. 
6.1 Nas provas de contra relógio individual todas as bicicletas serão aferidas antecipadamente pelo 

comissário (arbitragem), fazendo uso de equipamento específico. 
 
7. Os ciclistas, técnicos e acompanhantes em geral assumem total responsabilidade por todo e qualquer 

acidente que eventualmente causarem. 
 
8. Classificação Final da modalidade de Ciclismo, para os sexos feminino e masculino será feita pela 

soma dos pontos obtidos nas disputas das provas, conforme segue:  
 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º lugar 14 5° lugar 5 

2° lugar 11 6° lugar 4 

3° lugar 8 7° lugar 3 

4° lugar 6 8° lugar 1 

 
8.1 Somente os 03 melhores atletas classificados de cada equipe (atletas classificados entre 1º e 

8º lugares) pontuarão para a Classificação Final em cada prova, não sendo consignada esta 
pontuação para os outros atletas; 

8.2  Para a Classificação Final da modalidade serão somadas as pontuações das 3 provas;  
8.3  Em caso de empate será considerada vencedora a representação que tiver o maior número de 

primeiros lugares, persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente com as classificações subsequentes;  

8.4  Caso persista o empate, será considerada vencedora a representação que tiver o menor número 
de atletas inscritos;  

8.5  Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, 
e as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de equipes 
empatadas.  

 
9. Todas as provas terão como regulamento base o Regulamento Internacional da UCI, com os seguintes 

adendos:  
9.1 CONTRA O RELÓGIO DE ESTRADA INDIVIDUAL - CRI 

I. Os representantes dos municípios deverão definir a ordem de seus atletas na Sessão 
Técnica, onde será definida a ordem de largada. Para a ordem de largada e saída da 
caravana, será obedecida à classificação final da prova do ano anterior, sendo sorteados 
somente os municípios que não participaram no ano anterior; 

II. Na ordem de largada o tempo de intervalo que separará os atletas será de 1 minuto, pré-
determinado na Sessão Técnica;  

III. O acompanhamento de atletas durante a prova será autorizado na Sessão Técnica, se 
houver necessidade, já determinando qual atleta irá ser acompanhado;  

IV. Para que o veículo de cada equipe possa acompanhar seu ciclista, neste deverá ter um 
acompanhante de outro município, sem o que não poderá sair. Este acompanhante (fiscal) 
será sorteado na Sessão Técnica;  

V. Nenhum veículo adicional poderá circular no percurso, sob pena de desclassificação da 
equipe;  

VI. Todos os veículos participantes no evento não podem exceder a altura de 1,66m;  
VII. Serão mantidos comissários (árbitros) circulantes no percurso para constatação de 

eventuais irregularidades. 
 

9.2 ESTRADA EM CIRCUITO: 
I. O percurso deverá ter no mínimo 3000 metros de distância (ou a critério técnico da FPC). 
II. A largada será por categoria, depois da chegada do último ciclista de uma categoria será 

autorizado o alinhamento e a largada da outra categoria. 
III. A saída será dada por um apito ou mecanismo sonoro (buzina). 
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IV. Não será autorizado o acompanhamento de ciclistas por carros de apoio. 
V. O apoio será permitido em todo o percurso, exceto nos 100 metros antes e depois da linha 

de largada/chegada. 
VI. O apoio deverá ser feito na beirada da calçada. Nunca no meio da via do percurso. 
VII. Serão retirados da prova os ciclistas alcançados por trás pelo pelotão maior (ou a critério 

técnico da arbitragem). 
 

9.3 MTB XCO - CROSS COUNTRY OLÍMPICO:  
I. O percurso deverá possuir no máximo 15% de pavimentação em asfalto ou similar, com o 

restante em estradas de chão (areia, cascalho, terra e outros, trilhas e caminhos) trilhas e 
caminhos devendo oferecer uma grande diversidade de pisos e terrenos para proporcionar 
um desafio ao atleta. Sessões prolongadas de trilhas devem oferecer zonas de 
ultrapassagem. O percurso deverá ter no mínimo 4km de extensão (ideal);  

II. Haverá no mínimo 02 postos de abastecimento e apoio mecânico, devidamente sinalizados;  
III. Será obedecido o critério volta tomada em todas as provas do Cross Country, a partir da 

primeira volta. O ciclista que for parado pela arbitragem de acordo com este critério, será 
classificado conforme o número de voltas perdidas.  

 
10. A definição do cronograma de competição levará em conta os locais de prova, disponibilidade de 

segurança e facilidades de participação para os ciclistas.  
 
11. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade, com 

a anuência da gerência de Competição, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e 
o Regulamento Geral.  

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
  Curitiba, 20 de julho de 2018 

 
 
Cristiano Barros Homem Del Rei         Emerson Luiz Venturini de Oliveira 
     Coordenação de Esporte                     CE/Supervisão Esporte Rendimento 
 
 

João Carlos Barbiero 
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo 

 


