
REGULAMENTO  C.R.E.  2017 

Art. 1º - Todos os Clubes/Associações devidamente filiados à Federação de MS de Ciclismo poderão 

disputar o Contrarrelógio   por equipes. 

Art. 2º- Não é obrigatória a formação de equipe pelo clube/associação para disputar o C.R.E. 

Art. 3º - poderão ser formadas mais de uma equipe, por clube/associação, desde que o mesmo tenha 

mais de dez associados. 

I – O número mínimo de componentes, para disputar o Contrarrelógio por  equipes  é de três atletas no 

masculino e duas atletas no feminino. 

II -  O número máximo de atletas por subequipes , masculino e feminino é de 10  atletas. 

 

Art. 4º - Na prova de contrarrelógio por equipe, cada equipe deverá ter um carro de apoio. E, deverá 

transportar um comissário determinado pela Federação. 

I - O percurso será de no mínimo 34 Km e no máximo de 60 Km no masculino e 20 Km no mínimo  e 

máximo de 34 Km no feminino. 

Art. 5º -  A ordem de largada  das equipes, no contrarrelógio,  será o da  classificação da equipe no CRE 

do ano anterior. Na ordem inversa de dois em dois minutos.  

I – Para os clubes/associações com até dez associados é permitido a  formação de duas  equipes com no 

mínimo três atletas no masculino e duas atletas no  feminino.  

Art. 6º - Forma de disputa do contrarrelógio por equipe: 

I – Nesta prova o atleta não somara pontos para o Ranking individual.  

II – Nesta prova somente a equipe somara pontos para o ranking. 

III -  A equipe que não concluir a prova com o número mínimo de componentes não somara pontos.  

IV – O tempo de prova da equipe será do último componente válido. 

V – Da proporcionalidade:  

a) Equipe com três  componentes e duas no feminino. Todos os atletas deverão concluir a prova 

para validar os pontos conquistados.  

b) Equipe com quatro componentes. No mínimo três atletas  deverão concluir a prova para validar 

os pontos conquistados. Masculino e feminino. 

c) Equipe com cinco componentes. No mínimo  quatro atletas  deverão concluir a prova para 

validar os pontos conquistados. Masculino e feminino. 

Obs. O atleta que se distanciar  do grupo por mais de quinhentos metros  e estiver  fora da 

cota mínima que a equipe necessita para validar os pontos deverá ser recolhido pelo carro de 

apoio, não poderá ultrapassar a linha de chegada, sob pena de desclassificar toda a equipe 

que faz parte. 

7º - Da pontuação. 300 – 240 – 200 – 170 – 150 – 130 – 110 – 90 – 70 – 60 – 50 – 44 – 38 – 34 – 32 - 2 

Art. 8º - O valor da inscrição é  de R$40,00  por atleta e deverá ser pago no ato da assinatura da súmula. 

Art. 8º - Aa inscrições deverão ser feitas até o dia 24/11/2017, exclusivamente pelo site - 

fmsc@fmsc.com.br 

a) Não será aceita inscrição no dia da prova. 

b) A PROVA SÓ SERA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO MÍNIMA E CINCO (05) 

CLUBES/ASSOCIAÇÕES. 

 

Este regulamento é parte do regulamento geral da CBC  e FMSC, se necessário, poderá sofrer acréscimos 

e alterações sem aviso prévio. 


