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Assunto – Premiação  melhores do ano. 

 

A Federação no uso de suas atribuições institui os prêmio: 

Bike de ouro speed e Mountain Bike - Masculino e Feminino 

Bike de prata speed e Mountain bike - Masculino e Feminino 

Bike de bronze speed e Mountain Bike - Masculino e Feminino 

Confira as principais regras 

- Não poderá concorrer ao prêmio atleta que tenha participado de provas clandestinas. 

• As Associações /Clubes, em situação regular junto à  Federação, poderão indicar 

um (01) atleta de cada modalidade e gênero para con correr ao prêmio. Independente da 

categoria. 
• Um mesmo atleta poderá ser indicado para concorrer nas duas modaliddes 
• Os atletas indicados terão os seus nomes incluídos em uma relação. Esta relação de 

atletas indicados será submetida a uma votação online no site da federação e por um período 
pré definido.  

• As indicações deverão ser feitas até o dia 20 de novembro de 2017 via email – 
fmsc@fmsc.com.br 

• Poderão votar nos atletas indicados todos os atletas devidamente cadastrados e em 
situação regular no ano corrente. 

• Cada atleta terá direito a um voto para indicar o melhor atleta do ano em cada 
modalidade e gênero. Ou seja: 01 voto no Speed masculino, 01 voto no Speed feminino, 01 
voto no mountain Bike masculino e 01 voto no Mountain Bike feminino. 

• Os votos recebidos, por cada atleta, serão somados aos seus pontos do Ranking 
Estadual. 

• A somatória de votos recebidos e pontos do Ranking Estadual definirá os três melhores 
do ano em cada modalidade e gênero. 

• O presente regulamento poderá sofrer alterações. 
•  

 
Cordialmente, 

 

Carlos César Gimenes 
                                                                                                               Presidente 

 

 


