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 Comunicado  - 002/2018 

Senhores Presidentes. 

Conforme  assembleia geral realizada via WhatsApp, com a concordância da maioria,  

no dia 26 a 27 de junho de 2018 das 19hs16minutos às 19hs16minutos conforme transcrição a 

abaixo. 

1 .- PAUTA – Absolvição de desclassificação os atletas que usaram item proibido do 

vestuário. Exclusivamente meias acima do meio da canela, seja ela de compressão ou não. 

RESULTADOS DA VOTAÇÃO: 

14 VOTOS PELA ABSOLVIÇÃO 

04 VOTOS PELA PUNIÇÃO. 

Ficam os Senhores cientificados que não se discute a aplicabilidade do regulamento, e 

considerem todos os atletas flagrados usando itens do vestuário proibidos, desclassificados 

das proas – 2 ETAPA  DO CAMPEONATO ESTADUAL DE RESISTÊNCIA realizado em 17/0682018 

– 6º DESAFIO NAVIBIKERS realizado em 24/06/2018 que neste ato FICAM ABSOLVIDOS PELOS 

ILUSTRES PRESIDENTES.  

 

 

 

.Campo Grande – MS, 27 de junho   de 2018. 

                                                                             

                                                                                Carlos César Gimenes 
                                                                                             Pres. FMSC 
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[15:12, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Estamos com um pequeno problema com relação a 

última prova de MTB em Navirai. Vou resumir p ser breve. Um determinado atleta pediu a 

desclassificação do Faustino por usar uma meia de compressão durante a prova. E por mais 

que a regra não estivesse no edital do site do evento é uma regra da federação, só que 

dezenas de atletas de todas as categorias e generos estavam usando a mesma meia, então “ a 

solução “ adoptada foi passar o vídeo e desclassificar TODOS OS ATLETAS que correram de 

meia, o que significa banir os pontos e a participação de atletas de todos as Equipes que os 

senhores representam.  

O que na minha humilde opinião é uma tremenda falta de respeito com os atletas que 

custearam suas viagens e conquistaram suas posições ao pódios e classificações no ranking por 

puro mérito pessoal e de seus esforços com treinos e etc, e não por conta de uma meia. 

Então sugiro a convocação de uma reunião de assembleia para decidirmos o caso, seja ela 

virtual. Se for o caso, para 

Melhor atender a todos por conta do deslocamento. E só então banirmos nossos atletas se a 

federação desportiva puder provar a eficácia do uso das determinadas meias, já que, às 

mesmas não possuírem se quer UM ESTUDO CIENTÍFICO comprovado sua eficiência de fato. 

Então se essa federação puder provar banimos a todos, ou  passamos por cima desse caso 

infortuno, e avisamos nas próximas provas, antes da alegada para que todos os atletas tirem 

as devidas meias. 

[15:14, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Antes das largadas** 

[15:16, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Se alguém se opor e achar justo banir todos os atletas 

que correram com meias por favor manifeste-se contra. 

[15:25, 26/6/2018] Rubens AAAC: Fazer uma reunião..  E fazer cumprir as regras para as 

próximas provas.. Se persistir o erro aplica as possíveis punções. 

 

Porq realmente  esta dando muito essa d navirai. Mts dúvidas 

[15:26, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Mais sensato não banir ng nesta e deixar a regra mais 

clara nas próximas né ? 

[15:27, 26/6/2018] Rubens AAAC: Sim...� 

[15:28, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Ok 

[15:31, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Uma dúvida, nas primeiras provas alguém foi 

penalizado? Com ctz alguém utilizou as meias em Dourados? Em outras provas? Foram 

penalizados? Em provas de SPEED e de MTB anteriores houve alguma reclamação/punição? 

[15:32, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Vou enviar um comunicado por email a todos os atletas 

para a prova do FireBikers de domingo alertando. 
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[15:34, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Isso 

[15:35, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Pq se a regra vale pra um tem que valer para todos, 

então acho mais justo a gente aplicar punição de HOJE em diante, e não em NENHUM DOS 

ATLETAS que correram lá em Naviraí ou nas demais provas antecessoras... 

[15:35, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Cumprir as regras impostas pois foi publicado 

comunicado e enviado a todos 

[15:36, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Se os presidentes nao orientam seus atletas 

problema deles 

[15:36, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Desclassificam todos 

[15:36, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Tenho certeza que tem atletas da sua equipe com meias 

de compressão na filmagem 

[15:37, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Vai dizer a eles isso ? 

[15:37, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Se tiver desclassifica 

[15:37, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Se vc não se importa com seus atletas ok . 

[15:37, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Primeiro voto contra. 

[15:38, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Vamos abrir então uma ação na justiça para que vcs 

provem a eficiência das meias de compressão... 

[15:38, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Estou ansiosa para ler o artigo publicado. 

[15:38, 26/6/2018] Bruna Fernandes: ❤❤❤ 

[15:40, 26/6/2018] Rubens AAAC: Vamos punir das próximas provas.. Orientação primeiro 

[15:40, 26/6/2018] Bruna Fernandes: ���������� 

[15:41, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Boa tarde!!! 

A AMDC alertou seus atletas quanto a proibição do uso das tais meias, mesmo não estando no 

regulamento, mas se a FMSC segue regras da CBC UCI, devemos respeitar e cumprir a não ser 

que seja alterado. 

Quanto a eficácia, não cabe a nenhum de nós julgar se há ou não indícios de algum tipo de 

favorecimento. 

Tivemos um atleta desclassificado, porém tivemos outros que usaram e não foram 

desclassificados. 

Devido o fato ocorrido, julgamos que os atletas que foram desclassificados seja 

desconsiderada, até porque temos mais de 30 imagens salvas de vários atletas de varias 
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equipes e categorias que usaram as tais meias o qual acho inviável desclassificar todos, até 

porque talvez pode ter algum q não tenha saído em imagem alguma. 

A AMDC, em nome Fernando Gasparetto aqui representada, vota a favor da não 

desclassificação e que surta efeito para as próximas corridas. 

[15:41, 26/6/2018] Cristiano São Gabriel: Também concordo vamos punir a partir próxima 

etapa.. Mas na próxima se é regra tem ser desclassificado .. Assim todos nós orientamos 

nossos atletas 

[15:42, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Não precisa tanto. Basta seguir as regras do 

regulamento ou não. 

[15:42, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Concordo partir da proxima 

[15:44, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Vou aguardar o Carlão se manifestar. 

[15:44, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Mto sensato. Obrigada, estou informando nossos atletas 

com mais ênfase. 

[15:45, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Tbm concordo! Vamos deixar as regras mais claras para 

que todos tenham a oportunidade de conhecê-las e que sejam cobradas então. 

[15:46, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Ele vai ver nossos interesses e tomar a decisão por nós... 

[15:46, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Da forma mais justa a todos ... 

[15:47, 26/6/2018] Bruna Fernandes: @Carlos @Mário Ney senhores presidentes ... 

[15:47, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Tô aguardando justamente por que teremos área de 

checagem em nossa prova, se tiver que cumprir a regra preciso de alguém da federaçaõ junto. 

[15:47, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Pois aí valerá para todos, com exceção dos não 

federados. 

[15:47, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Quanto a isso pode ter certeza que sim, nas próximas 

estão valendo as regras a serem cobradas. 

[15:49, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: E veja que complicado, cobraremos a regra dos 

federados mas os não federados participam na categoria geral e, em tese, podem usar sem 

punição e seriam beneficiados, podendo tirar o pódio de um federado? 

[15:50, 26/6/2018] Bruna Fernandes: A regra vale para as provas, e não para federados 

[15:50, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: meu entender todas provas homologadas 

[15:50, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Todos que se submetem a correr estão sujeitos às regras 

da competição certo? Acho q fica difícil ter a ficar separando 

[15:50, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: pois tem a chancela da federação 
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[15:50, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: A federação não tem como punir não federados 

[15:51, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Apesar de que, meia não faz Mg ganhar prova viu rs 

[15:51, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: mas so fazer vistorias na largada 

[15:51, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: e pedir tirar quem tiver ou deixa largar 

[15:51, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: E a organização entra numa sinuca de bico pois teria 

que desclassificar um não federado por conta do uso da meia... 

[15:51, 26/6/2018] Bruna Fernandes: O evento tem como punir a premiação, pódio, medalhas 

etc 

[15:51, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: questao de saude tbem meias comperessao 

[15:52, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Mas tem que estar previsto no regulamento da prova 

[15:52, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Não podemos alegar que está no regulamento da 

federaçaõ e adotar na hora. O ão federado pode alegar desconhecimento da regra sem 

problema algum. 

[15:52, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Por isso eu sugeri que de hoje em diante seja informado 

lá na largada: para tirarem as meias ou não vão correr ... 

[15:52, 26/6/2018] Rubens AAAC: Na minha opinião.. Além da vistoria.. Impedir do atleta larga 

tbm. Pois o mesmo já está informado.... 

[15:53, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Gente... é só tirar e dar para alguém segurar ... 

[15:53, 26/6/2018] Antonio Nogueir: Foi avisado todos presidente da proibição das meias. 

[15:53, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Pronto ... resolvemos... o que não da é pra punir os que 

já correram com ela... 

[15:54, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Complicado isso gente... gera um problema/desconforto 

na hora da largada, a área de checagem tem que funcionar e fiscais, além dos próprios 

competidores alertarem 

[15:54, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Cultura... 

[15:54, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Tem dezenas de atletas da sua equipe q estavam com 

elas... vai punir eles ? Ou prefere avisar para que não aja de novo o mesmo ocorrido 

[15:55, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Vamos então convocar assembleia para discutir a 

proibição ou a liberação da meia ? 

[15:55, 26/6/2018] Antonio Nogueir: Eu avisei meus atletas. 

[15:55, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: acho eu nao tem discutir é norma CBC 
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[15:56, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Creio que por ser uma regra clara da CBC a federção não 

pode adotar postura diferente. 

[15:56, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: nem cabe duscução mudar regras uci e cbc 

[15:56, 26/6/2018] Bruna Fernandes: É regra uci 

[15:57, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Mas ok ... então de hoje em diante vamos fazer valer a 

regra... 

[15:59, 26/6/2018] Antonio Nogueir: ��� 

[16:01, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Isso vale somente para meias ok, calças compridas não 

confere? 

[16:03, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Não... meias de compressão Joilson 

[16:04, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Perfeito, obrigado Bruna. Vou emitir um aviso por email 

aos atletas. 

[16:04, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Fones de ouvido tbm são proibidos ... 

[16:05, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: ���� 

[16:05, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Se vcs todos forem avisar seus atletas: são as duas coisas 

que são proibidas em provas oficiais  

Meia de compressão 

Fone de ouvido 

[16:07, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Preciso da regra por escrito, alguém tem por favor? 

[16:08, 26/6/2018] Bruna Fernandes: O estudo com um pouco mais de embasamento ainda diz 

que as meias são benéficas pq estimulam a circulação periférica dos atletas, acelerando o 

processo de recuperação muscular... só que, são indicadas o uso após as práticas desportivas... 

durante ou dormindo pode gerar até problemas e não benefícios ... 

[16:08, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Só a critério de conhecimento... 

[16:11, 26/6/2018] Carlos: http://www.fmsc.com.br/m/comunicado-001-2018-vestuario-

proibido 

[16:11, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Obrigaod Carlão 

[16:11, 26/6/2018] Rubens AAAC: ������ 

[16:12, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Aproveitando Carlão, essa regra é válida e deve ser 

exigida de não federados também? 
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[16:13, 26/6/2018] Carlos: Em provas oficiais ou homogadas pela federação, sim 

[16:13, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: ���� 

[16:13, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Perfeito, e com relação aos fones de ouvido, tem algum 

documento da federação? Vou enviar nos emails dos inscritos 

[16:15, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Tem me cbc e uci 

[16:15, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Na * 

[16:18, 26/6/2018] Carlos: Vou procurar embasamento legar e emitir, se for o caso. Assunto 

polêmico.tbem. porque na Europa foi proibido porque era conectado em rádio transmissor. 

Aqui a galera ou Rock. 

[16:19, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Pensei nisso, mas tem outro fator com relação ao atleta 

não ouvir caso o chamem rsrs 

[16:27, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Consideram perigoso para o pelotão... não se escutam 

outros barulhos de proximidade etc 

[16:30, 26/6/2018] Rubens AAAC: ������ 

[16:36, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Não entendi direito. As calças ficam liberadas apenas 

para os dias frios? 

[16:37, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Positivo 

[16:37, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: AQUI NOSSO CLUBE JA foi proibido nos treinos 

fone de ouvidos, andam muito rodovias e nao escutam barulhos de carros 

[16:38, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Esse seu texto, por incrível que pareça, já está rodando 

nos grupos de Whats por aí. Acho desnecessário esse tipo de coisa (copiar) algo discutido aqui. 

[16:40, 26/6/2018] Bruna Fernandes: �� 

[16:41, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: coisas deveriam discutir interno 

[16:41, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Eu mandei o texto só onde devia satisfações do ocorrido 

[16:41, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Afff 

[16:42, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: mas se é regra, nao importa onde é discutido 

[16:42, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: regras nao se discute 

[16:42, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Se “já estão por aí “ é complicado ... 

[16:42, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Enfim... 

[16:43, 26/6/2018] Rubens AAAC: Concerteza... Nao há necessidade d repúblicar os assuntos. 
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[16:43, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Na realidade Adilson, creio que devemos discutir como 

aplicar, uniformizar os procedimentos nas provas federadas, ranqueadas e homologadas. 

[16:44, 26/6/2018] Marcio Machado: Boa tarde! É pra votar? 

Voto pela desclassificação de todos que usaram meias de compressão, pois foi avisado 

previamente. 

[16:46, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: O Presidente se achar necesario é que deve 

colocar em votação 

[17:08, 26/6/2018] Sergio Queiroz: Em uma prova onde nossos atletas ficam sujeitos a largar 

todos misturados, sem critério algum que justufique essa medida. 

   Onde atletas menos experientes e não federados atrapalham a largada e a prova de atletas 

que se empenham em disputar o campeonato estadual.  

   Onde  atletas da feminino se  beneficiam por estarem na roda de atletas masculino.  

   É um "Salve-se quem puder"!  

   Atletas da elite finalizando a prova no mesmo percurso de categorias inferiores e arrastando 

esses atletas na roda!!! 

    Essa é a imagem triste do nosso campeonato estadual! 

    E vamos discutir o uso de meias??? 

    Durante nossa assembléia geral levantei essa questão, que infelizmente não foi levada 

adiante, não foi votada e não faz parte de nossa ata. Ou seja não há  como cobrar alguma 

medida. 

    Minha opinião: Se quisermos uma Federação forte, com um campeonato estadual digno, 

devemos atentar primeiramente a fatos que desconstroem nossos objetivos. 

[17:15, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: ja acho que  federados devem largar 

separados, pois os que vao somente passear as vezes na largada so atrapalham e ate no 

percurso muitas vezes nem abre e seguram atletas federados que estao loucos atras de  uma 

posição melhor 

[17:15, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: é de se pensar 

[17:19, 26/6/2018] Carlos: Acredito que  largada em separado levará a debandada geral dos 

não federados. Sem a participação dos não federados o valor da inscrição terá q ser revisto. Se 

os senhores concordarem com isso, em especial o Sérgio, será adotado esse formato na 

próxima etapa. 

[17:20, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: pode ser..MTB o que alavancou foi os nao 

federados 
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[17:20, 26/6/2018] Carlos: Exato 

[17:21, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: se apertarmos cai a participação 

[17:21, 26/6/2018] Carlos: Mas isso é uma hipótese. Teremos q testar 

[17:21, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Somando-se a isso a falta de patrocínio os valores ficam 

mais salgados 

[17:22, 26/6/2018] Carlos: Sim. 

[17:25, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: E fica difícil argumentar com não federados o porque de 

valores diferenciados, temos que massificar a idéia de que devem se federar ou então se 

associar a algum clube/associação, entretanto tem que ter benefícios reais, senão não é 

atrativo. 

[17:26, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: atletas de passeio que nao pretende competir 

nao interessa filiar 

[17:26, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: aqui todos meus atletas compete ou nao exijo 

a filiação 

[17:30, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Isso depende, temos atletas que se federaram pra 

ajudar a associação, entraram no espírito do FireBikers e se motivaram, competem na OPEN 

somente pra termos pontos. E eles curtem muito participar nas provas federadas, quer queira 

ou não é um status... FEDERADO. E concordo com o Sergio que devemos organizar mais as 

largadas, tesmo que fazer uma campanha de divulgação para os não federados, entretanto 

temos que ter premiação também para eles, e isso pesa... 

[17:32, 26/6/2018] Carlos: Os não federados se federam depois de competir com federados  

e.se.achar apto a federar. 

[17:33, 26/6/2018] Carlos: Se cortar eles como eles se testarão? 

[17:33, 26/6/2018] Carlos: Eu comecei assim 

[17:33, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: verdade 

[17:34, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: tenho varios casos assim 

[17:34, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: começou e depois se interessou 

[17:42, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Minha primeira corrida foi direto no campeonato 

estadual. Nunca havia participado antes de corridas. 

[17:44, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Não acho certo atletas de fora do Estado virem 

competir aqui em busca da premiação. Acho q deveriam pelo menos estar federados no 

Estado, ou em alguma equipe daqui, ou por fim, suas associações se federaram a FMSC. 

[17:45, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Já q se trata de um campeonato estadual. 
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[17:47, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Algo a se discutir sem dúvida 

[17:53, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: É um evento e nao temos como fechar, por 

exemplo eu posso ir participar das provas do Estadual do Parana e Sao Paulo, a diferença que 

eu nao cometirá na disputa do estadual, pois se eu ficar em segundo lugar e um de fora do 

estado ficar em primeiro lugar, este so para efeito de podio do evento, no estadual eu serei o 

campeao desta etapa 

[17:53, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: competirá* 

[17:57, 26/6/2018] Ilson Rio Brlhante: Ola boa tarde, conforme estava no regulamento da 

prova de Dourados não foi punido o atleta que descumpriu. Penso que o diretor de prova 

deveria ficar atento pois desmotiva a equipe toda. Acho que esta bem claro no regulamento 

desculpe meu desabafo. 

[18:33, 26/6/2018] Bruna Fernandes: ����☺ 

[18:34, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Senhores presidentes, acho que a maioria pensa da 

mesma forma... podemos entrar em um consenso sem precisar ir além ...? @Carlos @Mário 

Ney 

[18:35, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Vamos daqui em diante fazer valer as regras desde a 

largada... com mais informação... 

[18:45, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: Na realidade penso que temos, enquanto 

organizadores, que nos preparar desde o regulamento até a checagem pré-prova e antes da 

largada, na preleção. Adotar procedimentos obrigatórios para evitar essas situações. 

[19:12, 26/6/2018] Bruna Fernandes: ���� 

[19:13, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: E por no regulamento da prova 

[19:13, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: � 

[19:16, 26/6/2018] Carlos: Depois de tudo lido, esclareço aos senhores, antes de.futiras 

contestações q  a decisão dos associados é soberano a qualquer regra ou regulamento. Visto q 

os associados podem até dissolver a federação. Sendo assim colocarei a questão da 

desclassificcao  na proa de resistência e Naviraí em.votacao. ainda esclareço  q a referida 

votação por meio eletrônico  será válido. 

[19:22, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Pelo bomsenso voto anistiar as penalidade 

navirai e que de agoracem diante passa a valer e sem alegaçao do atleta que nao sabia..pois o 

Presidente é dever dele informar seus atletas 

[19:22, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: *presidentes de clubes 

[19:23, 26/6/2018] Antonio Nogueir: Voto pela  desclassificação pois foi avisado 

[19:25, 26/6/2018] Carlos: APTOS A VOTAR  
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FERNANDA 

ANTONIO 

ROSIMAR 

CRISTIANO 

CLEBER 

ISMAEL 

ILSON 

JOILSON 

ROSIMAR 

EMERSON 

CLAUDEMIR 

[19:26, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Voto pela isenção de penalidades de TODOS OS ATLETAS  

nesta prova de Naviraí e nas demais anteriores inclusive a de Dourados que já escutem provas 

q tiveram as meias em prova... e assim daqui em diante tornamos a regra devidamente 

cobrada nas próximas vezes 
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[19:30, 26/6/2018] Carlos: E necessário o voto concorde de 50 por cento maisum. Todos são 

considerados presentes. A votação ficará aberta por 24 horas 

[19:31, 26/6/2018] Walter contador: O Pata de Onça, por questão de bom senso e 

razoabilidade, vota pela revogação das punições aplicadas na prova de Naviraí e cobrança das 

regras hoje debatidas nas próximas provas. 

[19:33, 26/6/2018] Sergio Queiroz: A Pró Pedal vota pela isenção dos atletas de tais 

penalidades. 

[19:42, 26/6/2018] Joilson Fire Bikers: FireBikers Team acompanha o pensamento do bom 

senso e razoabilidade e vota pela revogação. 

[19:44, 26/6/2018] Cristiano São Gabriel: As associações foram devidamente avisadas que não 

era permitido o uso e mesmo assim não entendi o pq os atletas usaram. Mas  pelo que vi 

existem varias atletas que usaram e pelo bom senso e para não prejudicar a competição 

votamos pela revogação da penalidade mas para as próximas etapas a regra deve ser levada à 

risca.... ���♂��♂ 

[20:16, 26/6/2018] Fernando G Brolho: A AMDC Dourados vota revogação das penalidades 

aplicadas aos atletas de Navirai. Que seja aplicado nas próximas corridas. 

[20:17, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Que seja publicado inclusive a proibição do fone de 

ouvido. 

[20:18, 26/6/2018] Valdecir Ponta Porã: CCPP PONTA PORÃ  vota pela Revogação das 

penalidades ... que seja aplicada nas próximas corrida 

[20:30, 26/6/2018] Emerson C. Paula: A ACI - ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE ITAPORÃ vota 

revogação das penalidades aplicadas aos atletas de Navirai e prova anteriores. Que seja 

aplicado nas próximas corridas, podendo ser anunciado no dia da prova no microphone � 

pelo representante da FMSC. Sendo assim os atletas novatos será alertados. 

“Seria como anúncio de itens de segurança e proibição”. 

[20:42, 26/6/2018] Rubens AAAC: Boa Noite 

[20:44, 26/6/2018] Rubens AAAC: AAAC - RUBENS 

VOTA PELA NÃO PUNIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS ATLETAS NAS PROVAS D NAVIRAI E DE 

RESISTÊNCIA. E SIM PARA AS PRÓXIMAS PROVAs. 

[20:45, 26/6/2018] Antonio Nogueir: Voto pela puniçao 

[20:46, 26/6/2018] Marcio Machado: Conforme Comunicado 01/2018 da FMSC (emitido antes 

da prova em questão) voto pela desclassificação de todos os atletas que usaram o 

equipamento irregular. 
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Ressalto que a FMSC segue as regras da CBC e UCI, então, ao meu ver, não cabe discutir o que 

esta no regulamento, tem que seguir e ponto final. Ou então a FMSC assume que será uma 

federação “clandestina” e que terá as suas próprias regras, põe em votação em assembleia e 

se os presidentes apoiarem, tudo bem. Senão for assim, isso tudo é uma grande perda de 

tempo. 

[20:49, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Se fizermos valer tudo q risca nem competiríamos, pois 

nem equipamento de cronometragem ainda temos... 

Temos que usar o bom senso e pensar no que é justo não só para o nosso umbigo às vezes né 

... 

Pensar em todos os ciclistas, os iniciantes, os que ainda estão lá sem saber direito como correr, 

da mesma forma que pensamos nos nossos veteranos quando apoiarmos a dupla filiação, já 

que não somos profissionais e temos que cuidar do ciclismo dentro da nossa REALIDADE. 

Agradeço os presidentes com bom senso para todos, eu não aqueles que só pensam em si 

próprio. 

[20:51, 26/6/2018] Bruna Fernandes: Tenho certeza que seus atletas calouros tbm vão 

agradecer... � 

[20:52, 26/6/2018] Fernando G Brolho: Aguardemos as votações e vamos respeitar a opinião 

dos votantes. 

[20:56, 26/6/2018] Claudemir Valiani AMC: A AMC  vota pela não punição dos atletas . E sim 

para as próximas provas. 

[21:18, 26/6/2018] Fernanda Coxim: STRONG BIKE COXIM vota revogação da penalidades 

aplicadas até a prova de Naviraí.  

E que seja aplicada a partir das próximas provas, colocando as observações no regulamento da 

prova, valendo para atletas federados ou não federados.  

E peço q todos presidente que oriente seus atletas a ler os regulamentos da provas que irão 

participar. Assim facilita para todos. 

[22:17, 26/6/2018] Tuca Navi Bikers: NAVIBIKERS vota pela revogação até a Prova de Naviraí. 

[22:36, 26/6/2018] Ilson Rio Brlhante: O CRC - vota a favor do regulamento. 

[23:07, 26/6/2018] Adir: Boa noite companheiros vou votar pela não punição dos atletas.ate 

porque se nós for analizar a fundo todas as inrregularidades que nos atletas cometemos aqui 

no  nosso estado em referência ao campeonato Brasileiro aqui no estado o ciclismo tinha que 

parar e não é isso que nos queremos ne agente esteve em Maringá levando os meninos aqui 

da Acrb vocês não imaginam quanto poblemas tivemos com as bikes não passaram nas 

aferiçoes se nós formos exigir tudo que precisa o ciclismo aqui no nosso estado vai acabar 

fracassando cada vez mais minha opinião nós temos que motivar cada vez mais o nosso 

ciclismo . enquanto até a prova de Naviraí deixar tudo como está agora daqui para frente fazer 



     FEDERAÇÃO DE  MATO GROSSO DO SUL DE CICLISMO 
CNPJ 01.924.273/0001-95 

www.fmsc.com.br – E-mail fmsc@fmsc.com.br 
 

Rua João Oliveira Machado, 228 Conj. Aero Rancho III – CEP 79084-520 Campo Grande-MS 

valer o regulamento porque se for descraficar os atletas imagine tamanho dos poblemas nessa 

altura do campeonato que já está no meio do ano essa é minha opinião me desculpa por eu 

expor minha opinião ok brigado boa noite a todos 

[23:17, 26/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Apenas comecou 

[23:30, 26/6/2018] Gilmarzinho: A partir do momento que a FMSC se diz cumprir regras UCI e 

CBC, às mesmas devem ser seguidas sempre, ou seja, desde o começo do ano. 

 

Acredito que fica mais a curiosidade dos presidentes de cada associação pesquisarem e 

informarem seus atletas e/ou interesse do presidente da federação em ensinar e mostrar 

sobre as regras da UCI e CBC aos presidentes das associações. 

 

Não sei o motivo dessa votação que acaba por enfraquecer a federação que por meio de ofício 

foi informada de tal regra e postada por aqui e por correio eletrônico. 

 

Essa votação por aqui acho invalida quando estamos perdendo tempo discutindo algo que é 

regra. Se o presidente do clube prejudicado não avisou seu atleta ou não o orientou de forma 

correta a federação não tem culpa, pois ficou avisado por aqui, mais correio eletrônico sobre 

essa regra que está na UCI e CBC conforme prevê no oficio. 

Ficou apenas a responsabilidade dos presidentes de avisarem seus atletas sobre essa regra. 

 

Peço que a FMSC seja mais firme em suas decisões, ainda mas, após aceitar ofício que postou 

o mesmo por aqui e ainda enviou via e-mail. 

 

AEGB vota a favor da PUNIÇÃO dos atletas que usaram as meias e fones de ouvido, que foi 

muito bem colocado aqui 

[23:33, 26/6/2018] Gilmarzinho: Quanto mais alinhados estivermos aqui, mais fácil será para 

os atletas competirem os campeonatos brasileiros ou provas de nível nacional (cbc), pois 

estarão por dentro das regras. 

[03:59, 27/6/2018] Joilson Fire Bikers: Associação Esportiva FireBikers Team informa que 

enviará email a todos os competidores e cobrará através de inclusão do item no regulamento, 

e informará, por meio de aviso via LIVE, e antes do início da prova. Será fiscalizado na 

checagem do binômio atleta/bike e solicito a federação o apoio de um membro da mesma 

nessa checagem que antecede a prova. 
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[05:42, 27/6/2018] Joilson Fire Bikers: Concordamos com tudo que foi dito Ney, e o ponto que 

levantei justamente é com relação a fiscalização pela organização, pela federação e 

principalmente pelos atletas, quem cala consente. Creio que o fato de desclassificar um e 

passarem os demais seria injusto na medida em que, por mais que seja avisado no microfone 

na hora da prova eu pergunto, houve checagem? Em Terenos não houve, em Coxim não 

houve, em Dourados não houve, essas provas eu pude comparecer. Não quero dizer que 

houve desorganização, fazemos provas e sabemos da dificuldade, do imenso trabalho e mais 

ainda, da imensa responsabilidade que temos.O que queremos é que nós organizadores nos 

apoiemos, nos ajudemos, nos alertemos, nos informemos, com relação a tudo que possa vir a 

prejudicar a prova. A partir do momento que passemos a nos organizar mais enquanto 

concretizadores de sonhos, sim, por que quando fazemos um evento existem centenas de 

sonhos sendo realizados ali, do profissional ao amador, seres humanos vencendo a si mesmo 

principalmente, nós oferecemos um ambiente justo, honesto e cercado de princípios básicos 

que não deixam margem para questionamentos.  

Portanto Ney, concordo contigo e digo mais, acredito seja extremamente necessário que 

façamos uma reunião presencial extraordinária para discutirmos os requisitos mínimos de uma 

organização de prova para que a federação a homologue. A partir do momento que elevamos 

o nível da competição os competidores terão que acompanhar, sob pena de perder pontos e 

todo esforço e trabalho realizado durante o ano. Parabéns Ney, isso deixa de ser utopia 

quando nos unimos para que efetivamente aconteça, nós da associação FireBikers Team 

coadunamos com essa idéia e estamos empenhados para que se concretize. 

[05:54, 27/6/2018] Bruna Fernandes: Concordo com o Joilsom em todos os pontos, e acho 

mais que reuniões e ajustes da nossa federação durante o ano seja mto válido para que tudo 

venha só a melhorar. 

[07:25, 27/6/2018] Marcio Machado: Parabéns Mario Ney!! ������ 

[07:39, 27/6/2018] Joilson Fire Bikers: ATENÇÃO ATLETAS INSCRITOS NO 2º MTB FIREBIKERS 

ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO APÓS ORIENTAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO MS. 

... 

5. Equipamentos, uniformes e outros itens  

5.1 – Não será permitido o uso de bicicletas que não sejam da modalidade mountain bike. Os 

pneus devem ser adequados para andar em percursos de terra. 

5.2 – É proibida a troca de bicicletas e atletas em todas as categorias durante a prova, 

acarretando em desclassificação sumária. 

5.3 – O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente, 

carregada, arrastada ou empurrada pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta 

estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. 
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5.4 – É OBRIGATÓRIO o uso de capacete afivelado e óculos. Recomenda-se uso de luvas. 

5.5 – Câmara de ar, bomba e reservatórios de água são itens importantes em qualquer bike. 

5.6 – A organização reserva-se ao direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que 

julgue inadequado para a utilização no evento e que venha a possibilitar algum risco de 

acidente ao atleta. 

5.7 - É PROIBIDO o uso de MEIAS DE COMPRESSÃO e FONES DE OUVIDO; 

5.7 – A ORGANIZAÇÃO SERÁ RIGOROSA NA VISTORIA DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA. 

... 

15. Penalizações 

15.1 – Será penalizado com perda de direito de premiação e desclassificação da prova o atleta 

que: 

• Jogar lixo fora da área destinada para tal; 

• Pedalar sem capacete durante a prova; 

• Pedalar sem o numeral de identificação da bike; 

• Pedalar sem camisa; 

• Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição; 

• Realizar manobras desleais contra outro atleta; 

• Praticar atos antiesportivos; 

• Trocar de bicicleta ou atleta; 

• Empurrar ou ser empurrado por outro atleta. 

• Fazer uso de reboque durante a prova; 

• Caso esteja caminhando cada atleta deverá empurrar a sua bicicleta, não é permitido que 

outro atleta conduza sua bicicleta; 

• Pegar carona com quaisquer veículos como motos batedores, veículos de apoio da prova ou 

da equipe, etc. 

• Ser acompanhado por terceiros não inscritos/veículos particulares de apoio, ao longo do 

percurso; 

• Cortar caminho não passando pelo trajeto demarcado para sua categoria; 

• Prejudicar o trabalho dos organizadores e “staffs” durante a prova; 
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• Passar pelo pórtico de cronometragem sem a sua placa de identificação. 

• For flagrado com meias de compressão ou fones de ouvido após a largada; 

• Casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova. 

[09:17, 27/6/2018] Sergio Queiroz: Bom dia a todos! 

Gostaria de ressaltar mais um ponto aqui. 

 

   Nós somos a Federação.  

 

Temos nossos representantes na direção da mesma, mas as assembléias são soberanas. 

 

Somos nós que planejamos, organizamos e realizamos nossas provas e campeonatos. Isso sem 

ajuda nenhuma de Confederação. Caminhamos com nossas próprias pernar. 

 

Nós adaptamos um modelo que seja adequado aos nossos atletas e a nossa realidade. 

 

    O que estamos fazendo aqui não é perda de tempo, é o mais puro exercício de democracia. 

[09:26, 27/6/2018] Adilson De Nova Andradina: ��� 

[09:31, 27/6/2018] Carlos: ������ 

[09:39, 27/6/2018] Antonio Nogueir: Bom dia. 

O regulamento fala obrigatório o uso de óculos. 

E a luva e opcional. 

Acho que tem algo errado ai 

[09:51, 27/6/2018] Bruna Fernandes: �������������� 

[09:52, 27/6/2018] Carlos: Bom dia a todos. Informo q será xonvovada, hj ainda, AEG, 

presencial para resolução de toda essa celeuma. Sujeito a todos uma leitura pormenorizada do 

estatuto. Porque o mesmo será cumprido a risca. 

[09:53, 27/6/2018] Carlos: http://www.fmsc.com.br/m/estatuto 
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[09:53, 27/6/2018] Bruna Fernandes: Complemento que ao aplicar qualquer regra, que sejam 

criadas, impostas e COBRADAS, ANTES das provas, e não após os resultados dos pódios, 

fazendo-as parecer cobradas apenas por “interesse pessoal”. 

[10:08, 27/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Bom meu entender obregulamento, o 

Estatuto, as regras adotadas pela hierarquia acima de nos..como uci e cbc é valida 

independente de nis gostar ou nao..como no futebol a Fifa muda algumas regras e ela desce 

verticalmente a todos cumprirem....entao nos nao podemos pensar em criar nossas proprias 

regras...pode ate mudar algo desde que nao seja contra estatuto leis do esporte. Confederaçao 

e uci... 

Discutir alguma coisa contraria aqui ao estatuto..este nao é local apropriado e sim mediante 

uma convocaçao esoecifica pra alterar o estatuto 

[10:12, 27/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Todo ato do Presidente publicado no site 

oficial tem a publicidade a todos Presidentes..acontece que nao é tarefa do Presidente FMSC 

avisar a todos atletas e sim aos diretores dis clubes..ate que apos a publicacao e o envio a cada 

Presidente..nao houve nenhuma manifestaçao ao contrario..o que acontece é que muitos 

atletas nak gosta de cumprir orden mesmo de seu Presidente 

[10:29, 27/6/2018] Antonio Nogueir: � 

[20:51, 27/6/2018] Mário Ney: http://www.digitalcycling.com.br/2018/06/26/antidoping-no-

mtb-amador-aconteceu-em-minas-gerais/ 

[20:51, 27/6/2018] Emerson C. Paula: um ótimo trabalho.. 

[20:59, 27/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Tem começar fazet e banir estes que se dizem 

atletas 

[20:59, 27/6/2018] Adilson De Nova Andradina: CBC vai fazer exames surpresas em provas 

Rankiadas 

[21:00, 27/6/2018] Adilson De Nova Andradina: Aqui no estado vamos ter algumas provas 

surpresas 

[21:30, 27/6/2018] Rubens AAAC: Boa Noite 

[21:30, 27/6/2018] Rubens AAAC: Alguma posição da votação? 

 


