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CAPITULO IV 
 
 

D O       FUTEVÔLEI 
Art. 01 - A competição de Futevôlei do 42º Jogos Abertos de Campo Grande - 2021 será 

realizada de acordo com as Regras da Federação Sul-mato-grossense de Futevôlei, 
salvo o estabelecido neste Regulamento. 

Art. 02 - Cada entidade pode inscrever quantas duplas desejar. 

Os resultados obtidos por estas duplas serão computados para a equipe.  

A faixa etária permitida consta no Art. 20 do Regulamento Geral. 

Art. 03 - A Partida será disputada em um Set único de 18 (dezoito) pontos, com um diferença 
mínima de dois pontos entre as duplas, até e inclusive as semifinais. 

Art. 04 - Sempre haverá troca de lado de quadra quando a contagem de pontos atingir 
múltiplos de 6 (seis) pontos, sem direito a descanso. 

  

Art. 05 - A partida final será disputada em melhor de 2(dois) Sets vencedores de 18 (dezoito) 
pontos, com diferença mínima de 2(dois) pontos entre as duplas. 

  

Art. 06 - No caso de empate em Sets (1x1), o terceiro e decisivo set será disputado até 15 
(quinze) pontos, com um diferença mínima de 2 (dois) pontos. 
Não haverá limite de pontos. 
Nesse caso, as trocas de quadra ocorrerão quando a contagem atingir múltiplos de 
5 (cinco). 

  

Art. 07 - Cada dupla terá direito a um pedido de tempo de 1 (hum) minuto por partida/set, 
que deverá ser solicitado pelo capitão da dupla. 

  

Art. 08 - Os participantes deverão comparecer uniformizados para os jogos, sendo 
constituído de camisetas idênticas e numeradas (preferencialmente com os 
números 1 e 2) e shorts/calção preferencialmente iguais. 

  

Art. 09 - A tolerância de 15 minutos será apenas para o primeiro jogo da tabela.  

As demais partidas, seguem a programação. 

 

Art. 10 -  Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 
 

 
CAPITULO V 

 

D O       C I C L I S M O 
  
Art. 01 - A Competição de Ciclismo do 42º Jogos Abertos de Campo Grande - 2021, será 

realizada de acordo com as regras oficiais da UCI, da Confederação Brasileira de 
Ciclismo e Federação de MS de Ciclismo, salvo o estabelecido neste Regulamento. 
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Art. 02 - As Entidades poderão inscrever no mínimo 3 (três) e no máximo 10 (dez) atletas por 
equipe (em ambos os gêneros). 

§ 1º - 

 

Idade mínima 17 anos completos ou a completar em 2021 –  

A faixa etária permitida consta no Art. 20 do Regulamento Geral. 

§ 2º - Será permitido a inscrição de mais de uma equipe por entidade.  

Os resultados obtidos por estas equipes serão computados para a Entidade inscrita. 

Art. 03 - Cada equipe poderá participar das 03 (três) provas oferecidas. 

Art. 04 - Não serão permitidas bicicletas com quadro de mountain bike. 

Art. 05 - As equipes devem comparecer ao local de competição com antecedência e 
devidamente uniformizadas. 

§ 1º - Entende-se por uniformizado: 

I. Breteles ou bermuda (de ciclismo). 
II. Camisa de ciclismo com mangas. 

III. Macaquinhos e/ou breteles - de lycra, desde que com mangas. 

IV. 
Capacete.  

Seu uso é obrigatório, sem o qual estará impedido de participar da competição. 

V. Será permitido o uso de perneiras, manguitos e botinhas sobre a sapatilha. 

§ 2º - As equipes que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos por 
este Artigo e regras da CBC/FMSC, serão impedidos de competir. 

Art. 06 - Para ter condição de participação, antes do início de cada prova, deverá ser 
apresentado seu documento oficial ao coordenador de modalidade. 

Art. 07 - Todos os participantes do evento, professores, técnicos, atletas e oficiais deverão 
ter conhecimento do regulamento. 

Art. 08 - As provas a serem realizadas são as seguintes: 
 

PROVAS MASCULINAS PROVAS FEMININAS 

Contra Relógio Individual - (CRI) 10KM Contra Relógio Individual - (CRI) 7 km 

Prova por Pontos 34 km com 5 sprints Prova por Pontos 17 km com 3 sprints 

Estrada (em circuito) 60 minutos + 01 volta Estrada (em circuito) 45 minutos + 01 volta 
 

Art. 09 - Da Direção de Prova: 

§ Único- O Colégio de Comissários, logo após o término de cada prova, de acordo com as 
súmulas e anotações dos Comissários Adjuntos, homologará os resultados e 
classificações finais, bem como demais informações, encaminhando-as à Secretaria 
Geral para publicação em Boletim Oficial. 

Art. 10 - Da Largada: 

§ 1º - A ordem de saída de cada etapa acontecerá rigorosamente no horário estabelecido 
na Reunião Técnica. 

 O encerramento de assinaturas de súmulas se dará 15 minutos antes do horário 
previsto da largada. 
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§ 2º - A concentração dos ciclistas será sempre 60 minutos antes do horário previsto para 
a largada.  No caso de algum atraso por motivo de força maior, novo horário de 
largada será divulgado no sistema de som, assim que todas as equipes estiverem 
presentes no local da competição. 

Art. 11 - Da Chegada: 

§ Único- Na prova de Estrada em circuito e na prova por pontos, os ciclistas deverão 
respeitar a linha de sprint, não realizando manobras bruscas ou desviando-se de 
sua trajetória com o objetivo de bloquear um adversário. 

  

Art. 12 – Da Regulamentação das Provas: 

§ 1º - Prova Contrarrelógio Individual (CRI) 

I. A prova de CRI é uma prova contrarrelógio individual com partida parada. 

II. A ordem de partida será estabelecida pelos comissários, através de sorteio. 

III. A prova será corrida em final direta. 

IV. Em caso de igualdade entre os 03 (três) melhores tempos, uma medalha idêntica 
será atribuída a cada corredor. 

V. Todos os corredores devem efetuar a sua tentativa na mesma sessão. Caso a 
prova não seja concluída em uma mesma sessão, por exemplo, devido a condições 
climáticas, todos os participantes deverão voltar a competir em uma nova sessão, 
desconsiderando os tempos realizados anteriormente, por aqueles que por ventura 
tenham largado. 

VI. Na partida, cada corredor é mantido no lugar de saída e seguro por um comissário 
(o mesmo para todos os participantes). 

VII. As partidas serão efetuadas igualmente a uma prova de contra o relógio em 
estrada, com o acionamento do cronômetro. 

VIII. Todos os ciclistas largarão em intervalos de 01 minuto, de acordo a ordem de 
largada, sorteada no dia da prova. 

IX. O comissário de partida avisará ao ciclista aos 30 segundos e aos 15 segundos, e 
iniciará a contagem regressiva aos 05 segundos, até autorizar o ciclista a partir, 
com a voz de comando “FOI”. 

a) O ciclista que antecipar a largada terá um acréscimo dos segundos 
proporcionais ao seu respectivo tempo final. 

X. Em caso de falsa partida, o corredor efetuará uma nova partida, após o último 
ciclista. 

XI. Independentemente do tipo de problema (partida falsa ou defeito mecânico) todos 
os ciclistas terão direito a apenas 01 nova partida, desde que tenham problema nos 
primeiros 50 metros da prova, ficando sob responsabilidade do atleta parar e avisar 
o problema antes dos 50 metros, solicitando uma nova largada. 

XII. Será declarado vencedor o atleta que realizar o percurso em menor tempo. As 
classificações subsequentes obedecerão, em ordem crescente, os tempos obtidos. 

§ 2º - Prova por pontos 

I. Prova por Pontos é uma corrida em circuito, preferencialmente, de extensão no 
máximo de 3500 metros. 
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II. Dependendo do tamanho do circuito, serão estabelecidos a quantidade e voltas dos 
sprints, definidos no Congresso Técnico. 

III. A prova será realizada em um circuito fechado tendo como vencedor o ciclista que 
somar o maior número de pontos durante a corrida. 

IV. A volta anterior à de disputa do sprint será sinalizada com um sino e/ou apito. 

 a) A pontuação de cada sprint será a seguinte: 

 1º colocado: 5 pontos 

 2º colocado: 3 pontos 

 3º colocado: 2 pontos 

 4º colocado: 1 ponto. 

V. Caso 1 (um) ou mais atletas, deem uma volta completa no pelotão, este(s) 
receberá(ão) 10 pontos, e voltam a integrar o mesmo. Neste caso, a quilometragem 
da prova é contada a partir do pelotão e não do(s) atleta(s) que conquistaram a 
pontuação. 

VI. Antes da partida, todos os ciclistas serão alinhados com um dos pés no chão. 

VII. Os corredores retardatários, alcançados pelos ponteiros (ou pelotão majoritário) 
serão imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação 
final como “DNF”. Casos omissos a estes, serão julgados e decididos pelo Colégio 
de Comissários 

VIII. Um ciclista envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não seja 
alcançado pelo pelotão majoritário, perdendo volta. 

IX. A corrida pode ser interrompida em caso de queda da maioria dos ciclistas ou por 
problemas climáticos. Os comissários decidirão se a prova será retomada, a partir 
do ponto em que foi interrompida, ou se deverá ser realizada uma nova largada, 
cumprindo-se a distância total. 

§ 3º - Prova de Estrada (em circuito): 

I. Prova de estrada é uma corrida em circuito, em uma distância e tempo 
determinados. 

II. A prova será realizada em um circuito fechado, tendo como vencedor o ciclista que 
cruzar a linha de chegada, na última volta, em primeiro lugar. 

III. Antes da partida, todos os ciclistas serão alinhados com um dos pés no chão. 

IV. Os corredores retardatários, alcançados pelos ponteiros (ou pelotão majoritário) 
serão imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação 
final como “DNF”. 

V. A última volta será indicada por sino e/ou apito. 

VI. Um ciclista envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não seja 
alcançado pelo pelotão majoritário, perdendo volta. 

VII. A corrida pode ser interrompida em caso de queda da maioria dos ciclistas ou por 
problemas climáticos. Os comissários decidirão se a prova será retomada, a partir 
do ponto em que foi interrompida, ou se será realizada uma nova largada, 
cumprindo-se a distância total. 

 

Art. 13 – Não haverá acompanhamento (ou apoio com veículos) em nenhuma das provas. 


