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Art. 1º -  Com o objetivo de desenvolver e difundir o ciclismo em todo o Estado do Pará, bem 

como proporcionar o intercâmbio entre os clubes e Equipes dos Estados Brasileiros, a 

Federação Paraense de Ciclismo estará  realizando a XXXV prova ciclistica  Cel. Fontoura 

classe 4 do Ranking  nacional. Com largada no KM 07 em frente ao Batalhão da P.R.E e 

retorno na Rotatoria do Municipio do Acará. 

APOIO: P.R.E, PMB, SAMUR, Corpo de Bombeiros, SEJEL, SEEL ,P.M.M e 

SESAU/Marituba. 

Art. 2º - A Prova é um evento oficial de caráter nacional, incluso no calendário anual da 

Confederação Brasileira de Ciclismo, valendo 40 pts. 

Art. 3º -  PARTICIPAÇÃO 

As provas se destinam aos ciclistas de todos os clubes e Equipes devidamente legalizadas 

junto a Federação de seu Estado. 

Art. 4º -  COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES  

As equipes deverão ser compostas conforme relação por categorias abaixo:  

 

 Elite M   19 em diante 

 Junior M     até 18 anos completos 

 Juvenil M    ate  16 anos completos 

 Master A      de 30 a 39 anos 

 Máster B        de 40 a 49 anos 

 Máster C        de 50 a 59 anos 

 Veteranos       de 60 anos em diante 

 Feminino: -  mesmo critério do masculino 

 Infanto Juvenil   ate 14 anos completos 
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Art. 5º - A prova Coroenl Fontoura  será disputada com as seguintes provas: 

 

RESISTÊNCIA 

CATEGORIA PERCURSO 

ELITE MASCULINO 

MASTER A E JUNIORES 

82 km, ATÉ A ROTATÓRIA DO ACARÁ 

JUVENIL MASCULINO 60 KM LARGA NO KM 07 COM 

RETORNO NO KM 37 

INFANTO JUVENIL 60 KM LARGA NO KM 07 COM 

RETORNO NO KM 37 

FEMININO ELITE, JR, INFANTO 60 KM LARGA NO KM 07 COM 

RETORNO NO KM 37 

Máster B 60 KM LARGA NO KM 07 COM 

RETORNO NO KM 37 

Máster C 60 KM LARGA NO KM 07 COM 

RETORNO NO KM 37 

Veteranos 60 KM LARGA NO KM 07 COM 

RETORNO NO KM 37 

 

Obs: A categoria ELITE será aberta para ciclistas da categoria Sub-30, Sub-23 e elite;  Não 

terá divisão de categoria. 

. 

 

 - A Ordem de Largada das categorias será: 

1º BATERIA  Largada prevista para acontecer as 08:30 hrs 

Feminino;Veteranos;Master C;Juvenil;Infanto juvenil; Master B; 

2º Bateria previsão de largada  09:00 hrs 

*  Júnior;Master A;Elite 

* Esta ordem de largada poderá sofrer mudanças a serem estabelecidas no congresso técnico, 

de acordo com as necessidades locais. 

 

 



 
FEDERAÇÃO PARAENSE DE CICLISMO 

REGULAMENTO DA XXXV PROVA CICLISTICA CORONEL FONTOURA ANO 2019 

 

3 
 

 

 

 

 

§ 1º-  Depois de filiado a um clube so poderá transferir-se para outro clube mediante 

pagamento de taxa de R$300, 00 ( trezentos reais ) ao clube de origem, não levendo consigo 

os pontos individuais, ficando somente os pontos somados para o clube. 

Art.06º -SÚMULA 

A concentração dos ciclistas será sempre (01) hora antes do horário previsto para a largada 

para assinatura de súmulas, bem como, para a conferência das licenças e preparativos. 

Art. 07º - A largada será dada rigorosamente no horário estabelecido pela organização, de 

acordo com o programa. A assinatura da súmula encerra 15 minutos antes do horário previsto 

para a largada. 

 

Art. 08º - NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO 

Os números de identificação serão fornecidos pela Organização. 

Dois dorsais: o local correto para a colocação dos números será indicado no Congresso 

Técnico. 

 

 Art. 09º - CAPACETE PROTETOR 

Todos os ciclistas deverão usar capacete protetor bem como luvas de proteção desde o início 

até o final das provas. 

Art. 10º - UNIFORMES 

§ ÚNICO: O ciclista deverá competir regularmente uniformizado, com a camisa oficial do 

clube ou equipe (camisa do clube, bermuda preta ou neutra). Não será permitida uso de 

uniforme de equipes internacionais. 

§ Único: O atleta que competir com uniforme diferente em sua categoria, será 

AUTOMATICAMENTE desclassificado. 
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Art. 11º - PREMIAÇÃO 

De acordo com as regras oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo, os prêmios serão 

ofertados aos três (3) primeiros colocados de cada prova, a saber: 

CAMPEÃO 

 

Medalha Dourada  

 

VICE-CAMPEÃO 

 

Medalha Prateada  

3º LUGAR 

 

Medalha Bronzeada  

§ 1º: Para efeito de classificação por clubes /equipe será considerado o seguinte critério de 

pontuação para todas as categorias: 

Posição Pontuação 

1º 15 

2 º 12 

3 º 10 

4 º 8 

5 º 7 

6 º 4 

7 º 2 

 

Todos os atletas que completarem as provas receberão 1 ponto. 

 

Art. 12º -CLASSIFICAÇÃO 

Será considerado CAMPEÃO  da Prova  distintamente, o CLUBE/EQUIPE que obtiver maior 

número de pontos na classificação geral.  

Art. 13º - Todas as categorias oficiais somarão pontos para a classificação geral.  
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Art. 14º - Para critério de classificação para o ranking nacional será adotada a seguinte 

pontuação. 40,35,30,25,20,17,15,13,11,09,07,05,04,03,02,01. 

Para validação de 100% da pontuação em uma prova de ranking nacional, é necessario que 

haja o minimo de 05 ciclistas inscritos e que largaram  na competição na respectiva categoria. 

Caso tenha 04 ciclistas ou menos, estes receberão 50% dos pontos válidos para a classe da 

prova. 

Art. 15º - DIREÇÃO DA PROVA 

A Organização Técnica da prova será coordenada pelo Comissário nacional ENVIADO 

PELA CBC ESPECIALMENTE PRA ESTA PROVA. 

Art. 16º - RECLAMAÇÕES 

O ciclista que se sentir prejudicado durante a prova, poderá apresentar reclamação ao 

Presidente do Colégio de Comissários através de seu representante legal, de forma individual 

e respeitosa, logo que ultrapasse a linha de chegada. Esta reclamação deverá ser feita por 

escrito, assinada e apresentada até 15 minutos após a sua chegada. 

Art. 17º - Eventuais reclamações sobre os resultados, também deverão seguir o mesmo 

procedimento devendo ser entregues até 15 minutos após a divulgação oficial dos resultados. 

Art. 18º - Se a reclamação afetar um dos 3 melhores classificados, a cerimônia de entrega de 

prêmios será atrasada até que a decisão final do Colégio de Comissários seja divulgada. 

Art. 19º - O desconhecimento do regulamento não será admitido como justificativa em 

hipótese alguma. 

Art. 20º - Toda e qualquer decisão, será tomada pelo Colégio de Comissários, a ser 

apresentado no congresso técnico. E delas, não caberá recurso. 

§ Único: Não serão aceitas reclamações coletivas. 

 

Art. 21º - A ajuda entre os ciclistas é proibida. 

Art. 22º - Apoio Mecânico: Será realizado em postos fixos a serem divulgados no Congresso 

Técnico. 

Art. 23º - Para as categorias INFANTO JUVENIL, JUVENIL, JUNIOR, masculino e 

Feminino somente serão permitidas BICICLETAS REGULARES DE ESTRADA. Essas 
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bicicletas deverão passar pelo processo de aferição antes da largada para verificação de 

aferição de medidas obrigatórias.  

*  § 2º  incrição na hora  R$ 100,00 ( conforme decidido em  reunião.) 

Art. 24º - RESISTÊNCIA 

Largada: Os ciclistas e seus diretores esportivos ou chefes de equipe, deverão estar juntos no 

local de concentração ao lado da largada, uma (1) hora antes da prevista para a Largada 

Oficial. 

Art. 25º - Os Comissários estão autorizados a retirar da prova os ciclistas com atraso, a 

critério do Colégio de Comissários ou que não estiverem com os numeros fornecidos pela 

FPC. 

Art. 26º - Auxílio Mecânico: fica autorizado unicamente pelo lado direito da pista no 

acostamento, atrás do ciclista. 

§ Único: Detalhes sobre esta prova serão fornecidos e esclarecidos no Congresso Técnico. 

 

Art. 27º - TRANSMISSÕES / AFERIÇÃO 

As Categorias Júnior M/F, Juvenil M, Infanto, Juvenil M, participarão da prova com suas 

transmissões controladas, de acordo com as regras da UCI, a saber: 

 Categoria JUNIOR: 7.93 metros  

 Categoria JUVENIL : 7.03 metros  

Categoria INFANTO JUVENIL: 6,22 metros 

 

§ Único: As transmissões serão aferidas e lacradas antes da assinatura da súmula. A lacração é 

de responsabilidade das equipes, sendo de responsabilidade dos Comissários, somente a 

conferência. 

Todo ciclista deverá obrigatoriamente passar pelo posto de controle, imediatamente após o 

termino da prova, onde o comissário irá conferir a transmissão e anotar o número do atleta. 

 

Art. 28º - ABASTECIMENTO 
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O abastecimento estará aberto no KM 30 para todas as categorias e fechará no Km  15, ponte 

do rio Guamá. 

§ Único: O descumprimento deste artigo provocará a desclassificação do atleta. 

 

Art. 29º - PREMIAÇÃO 

De acordo com as regras oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo, os prêmios serão 

ofertados aos três (3) primeiros colocados da prova, a saber: 

OBS: Na categoria Elite                       Categoria Master A 

1º colocado R$ 400,00                          1º colocado R$ 250,00 

2º colocado R$ 250,00                          2º colocado R$ 150,00   

3º Colocado R$ 200,00                         3º  colocado R$ 100,00 

4º  Colocado R$ 100,00                4º colocado   R$  50,00   

5º Colocado R$ 50,00           5º colocado R$ 50,00 

VALOR DAS INSCRIÇOES: 

ELITE E MASTER A; R$ 70,00 

DEMAIS CATEGORIAS R$ 50,00 

 *Para fazer jus a premiação na categoria ELITE, ficou acordado em reunião que 

deverá conter no mínimo 15 atletas pagantes.       

*Nas demais categorias o primeiro colocado,terá o premio de R$ 150,00 DESDE QUE 

TENHA NO MINIMO 10 ATLETAS PAGANTES. 

 

Art. 30º - PENALIDADES 

*As infrações cometidas durante as provas serão penalizadas de acordo com a tabela de 

penalidades contidas no Regulamento Geral da U.C.I. – União Ciclista Internacional. 

 

Art. 31º-  DISCIPLINA 
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A Federação Paraense de Ciclismo, a Direção Geral e os representantes de clubes/Equipes 

serão rigorosos na observância da obediência ao presente regulamento por todos os 

participantes. De forma alguma permitirão qualquer deslize disciplinar ou esportivo. Todos os 

integrantes da prova, indistintamente, estarão sujeitos às penalidades por desrespeito ao 

regulamento, aos dirigentes responsáveis pela prova e as autoridades policiais. 

Quando o faltoso for atleta ou representante do clube ou equipe, a penalidade que o atingir 

poderá estender-se a toda equipe, podendo a mesma ser desclassificada e desligada da prova, 

tal seja a gravidade da falta, a critério da Direção Geral. 

Art. 33º - Em caso de acidentes - Uma Ambulância levará o atleta ate uma unidade de saúde 

pública. 

Art. 33º -DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este regulamento técnico foi elaborado tendo por base as Normas Internacionais adotadas 

pela U.C.I. – UNIÃO  CICLISTA INTERNACIONAL.  

Art. 34º- Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão resolvidos com base no 

regulamento oficial da U.C.I. – UNIÃO CICLISTA INTERNACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 


