
REGULAMENTO   1ª DESAFIO DOS GALÁCTICOS 

CAMPO GRANDE    - MS  

1 - DA APRESENTAÇÃO 
 Este Regulamento é parte do regulamento Técnico de Ciclismo Olímpico da 
FMSC, baseia-se nas especificações da UCI (União Ciclística Internacional) e 
da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), estando a estes subordinados. 
E especificamente a regulamentação do Art. 12 do estatuto da FMSC. 
I -  Este Regulamento se aplica a todos os Clubes, Equipes, dirigentes e atletas 
filiados  à FMSC, bem como aos que participam de eventos por ela 
organizados e/ou supervisionados. 
II -  A participação só é permitida a atletas devidamente filiados a um 
clube/associação e em sua categoria oficial*, com a situação estatutária regular 
junto a  FMSC. E,  acetem o termo disposto no formulário de inscrição. 
III – Categoria específica para esta prova. Podendo participar atletas  de 18 
anos e maiores. 
 - Categoria Elite Pró – 18 anos e maiores (e Índice técnico avaliado pela 
FMSC) 
- Categoria Máster Pró  – 40 anos  maiores. 
 
3 - DA  PROVA 
 É obrigatória a utilização da numeração de identificação, sendo que a afixação 
e boa visualização por parte da arbitragem é de responsabilidade do atleta. 
(afixar atrás e sobre o  bolso da camisa) 
a) O ciclista que competir sem o número ou com o número diferente do 
designado a ele,   será desclassificado. 
I – Está proibido o uso de meias acima do meio da c anela, calças 
compridas e blusas de chuva na cor preta.  
II – Em provas de estrada é terminantemente  proibido  transitar na contramão. 
(com exceção, tomando os devidos cuidados, para tentar fuga por um tempo 
máximo de 15 segundos) ou a prova seja em rodovia federal e o uso da duas 
pistas esteja autorizada pela autoridade do  trânsito.  
III – A prova terá alinhamento separado por categoria  e largada em pelotão 
único. 
IV – Os ciclistas classificados nas primeiras cinco (5) posições, quando 
chamados deverão subir no pódio, devidamente uniformizados. Os 
equipamentos de segurança, como luvas, óculos e capacete não são 
necessários. 

a) O atleta que não respeitar o citado acima será desclassificado. (será 
aceito representante em caso de força maior, com  autorização da 
organização do evento) 

 



V – É proibido usufruir do vácuo de veículos automoves ou de atletas de outras 
categorias. O atleta flagr ado nesta condição, pelo fiscal da prova,  será 
desclassificado; 
VI – Todos os atletas ou equipe devem ter carro de apoio individual 
 
VII -  A organização do evento disponibilizará  ambulância para primeiros 
socorros e remoção para um hospital público,se necessário.  
VIII – O evento contará com seguro de vida na modalidade invalidez ou morte. 
IX – É Permitido usar de vácuo dos veículos da caravana para retornar á sua 
posição original quando o atleta tiver problemas mecânicos. Atletas sobrados 
não poderão usufruir deste benefício. 

a) Os veículos da caravana deverão estar devidamente numerados. 
Veículos de médio porte (Caminhonetes e vans) independente da 
numeração na caravana deverão se manter atrás de veículos de 
menor porte.  

 
4 –Categorias  e  Quilometragens  
-Elite pró  – 160 Km  
- Máster Pró – 160 km  
 
I -  Metas de montanha 
Meta única para todas as categorias. – retorno na s erra do ai, ai meu 
deus. 
3-  Data/Local/Horário 
I -  26  de agosto de 2018 – Campo Grande - MS.  A partir das 07h00min. 
MS    - Concentração no próximo ao Bairro José Abrão. 
5 - Tipo de prova  
I - Estrada com ida e volta. 
II -  A prova se desenrolará da seguinte maneira: 
a) Divulgação da ordem e horário de largada de cada categoria; 
b) Chamada para o ponto de largada; 
c) Largada em pelotão único. 
 
6 -  O apoio e abastecimento serão permitidos em todo o percurso. Com 
exceção de 10 quilômetros de distância do local de largada/chegada. 
I – O abastecimento poderá ser em movimento, porém,  somente no final do 
pelotão e com autorização do comissário da categoria. 
II – O carro de apoio deverá ser manter-se a uma distância mínima de 30 
metros do último ciclista do pelotão. 
III – O carro de apoio só poderá ultrapassar o (s) ciclista (s) retardatário (s) com 
autorização do comissário da categoria. 
IV – O descumprimento do Caput acarretará a desclassificação do ciclista 
apoiado. 
 
7 - Inscrições 
I -  Deverão ser feitas no exclusivamente no endereço eletrônico 
www.fmsc.com.br até o dia 25/08/2018 



8 -  A  Taxa de inscrição  é de R$70,00 (Setenta  Reais)   para todas as 
categorias.  
9 – Premiações 
I  Serão premiados os cinco (5) melhores classificados com troféus,  em cada 
categoria  
10 – Premiações em dinheiro 
Categoria Elite Pro – 
1 lugar – 500,00 
2 lugar – 300,00 
3 lugr  - 200,00 
 
Prêmio de Montanha 
1 lugar 300,00 
 
Categoria Elite Pro – 
1 lugar – 500,00 
2 lugar – 300,00 
3 lugr  - 200,00 
 
Prêmio de Montanha 
1 lugar 300,00 
 
11- Reclamações  
I -  As reclamações, resultados da prova, somente serão aceitas por escrito até 
30 minutos após a divulgação dos resultados e   deverão ser feitas 
individualmente pelo representante da equipe/clube, mediante o pagamento da 
taxa de R$ 100,00. Caso a reclamação seja considerada procedente o valor 
será devolvido integralmente. 
 
12 - . Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova. 
 
13 – O presente regulam ento poderá sofrer alterações sem aviso prévio. 


