FEDERAÇÃO GAÚCHA DE CICLISMO
FUNDADA EM 12/10/1935

DO RANKING E DO CAMPEONATO GAÚCHO DE BMX
FREESTYLE 2018

REGULAMENTO GERAL ANUAL
SEÇÃO I: REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO
Art 01 - O CAMPEONATO DE BMX FREESTYLE - STREET 2018, será realizado entre os meses de
maio a dezembro de 2018 e será organizado/coordenado pela Federação Gaúcha de Ciclismo
através do Departamento de BMX Freestyle.
A.

CALENDÁRIO DAS ETAPAS
1. 1° Etapa: 06 de maio de 2018 - Três Coroas
2. 2° Etapa: 08 de julho de 2018 - Santa Cruz do Sul
3. 3° Etapa: A definir

Art. 02 - Será realizada 3 etapas Estaduais para apurar o Campeão Gaúcho de BMX Freestyle,
modalidade Street, feita o somatório da pontuação das etapas. Não poderá ser descartado
resultado de nenhuma etapa.
Art. 03 - Todos os pilotos devem obedecer este regulamento e seguir todas as instruções dadas
a eles pelo diretor da prova e juízes da FGC. Eles devem sempre conduzir de tal modo a refletir
os ideais de bons esportistas e nunca se tratarem ou tratar o esporte BMX Freestyle dentro do
desrespeito.

SEÇÃO II: CATEGORIAS
Art. 04 - A divisão de categorias para o Campeonato Gaúcho de BMX Freestyle STREET 2018 será
feita conforme idade e nível de habilidade do atleta na modalidade Street.
Art. 05 - Categoria Mirim - Destinado para atletas que estão iniciando no esporte com até 13
anos completos, indiferente do seu desempenho técnico.
Art. 06 - Categoria Iniciante - Destinado para atleta com 14 anos ou mais, que está iniciando no
esporte e que nunca competiu em uma categoria superior.
Art. 07 - Categoria Amador – Destinado para atleta de qualquer idade e que já tenha disputado
competições, tenha já habilidade e condições técnica para disputar na categoria.
Art. 08 - Nenhum atleta poderá trocar de categoria durante o decorrer do Campeonato Gaúcho
de 2018.
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Art. 09 - Nível de habilidade: consiste em avaliar o atleta em todas as características, como
fluidez, consistência, originalidade, criatividade, variações de manobras e sequências.
Art. 10 - Para constituí uma categoria o mínimo 3 (três) pilotos inscritos. Em caso de categorias
com menos inscritos serão agrupados e receberão premiação separada.

SEÇÃO III: PONTUAÇÃO RANKING
Art. 11 - Para ter direito a premiação final do campeonato, o atleta deve ser filiado/cadastrado
e deve participar de todas as etapas oficiais. Caso no final do campeonato haja empate de
pontos entre atletas, o critério para o desempate será o maior número de primeiros lugares nas
etapas válidas. Persistindo o empate, será vencedor o atleta que tiver conquistado o maior
número de segundo lugar e assim sucessivamente até a 8ª posição. Caso persistir o empate, o
critério do desempate será o resultado da primeira etapa. A pontuação para os atletas será:
PONTUAÇÃO 2018

1 Lugar

250 (duzentos e cinquenta) pontos

2 Lugar

200 (duzentos) pontos

3 Lugar

170 (cento e setenta) pontos

4 Lugar

150 (cento e cinquenta) pontos

5 Lugar

130 Pontos (cento e trinta) pontos

6 Lugar

110 Pontos (cento e dez) pontos

7 Lugar

100 Pontos (cem) pontos

8 Lugar

90 Pontos (noventa) pontos

9 Lugar

80 Pontos (oitenta) pontos

10 Lugar

70 Pontos (setenta) pontos

11 Lugar

50 Pontos (cinquenta) pontos

12 Lugar

47 Pontos (quarenta e sete) pontos

13 Lugar

44 Pontos (quarenta e quatro) pontos

14 Lugar

43 Pontos (quarenta e três) pontos

15 Lugar

38 (trinta e oito) pontos

16 Lugar

35 (trinta e cinco) pontos

17 Lugar

32 (trinta e dois) pontos

18 Lugar

30 (trinta) pontos
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19 Lugar

28 (vinte oito) pontos

20 Lugar

26 (vinte seis) pontos

SEÇÃO IV: VALORES
Art 12 - FILIAÇÕES 2018 – R$ 40,00
Art 13 - VALORES DAS INSCRIÇÕES POR ETAPA
ANTECIPADO

NA HORA

Filiado a FGC 2018

R$ 30,00

R$ 40,00

Não filiado

R$ 40,00

R$ 50,00

DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO: Não serão feitas devoluções de inscrições, exceto no caso de
contusão do competidor, diagnosticada pelo médico e ou fisioterapeuta do evento, durante a
fase de treinamento. A devolução será de 60% do valor da inscrição. Caso o atleta já tenha
disputado ou esteja disputando alguma fase da competição ou já tenha iniciado o aquecimento
para sua bateria em qualquer fase da competição, não terá mais direito a devolução parcial do
valor da inscrição.

SEÇÃO V: DISPUTA CLASSIFICATÓRIA
Art. 14 - As voltas dos atletas serão avaliadas por 03 (três) a 05 (cinco) juízes sendo um head
judge (juiz líder).
Art. 15 - Cada volta receberá dos juízes uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com graduações
de 0,25 pontos, de acordo com o desempenho do atleta.
Art. 16 - A decisão dos juízes é soberana e não cabe recursos.
Art. 17 - Na classificatória, as notas dos juízes para a melhor volta do atleta serão somadas.
Art. 18 - Os 8 (oito) atletas com as maiores notas na classificatória segue para final.

SEÇÃO VI: DISPUTA FINAL
Art. 19 - Na final, a nota mais alta dos juízes serão somadas.
Art. 20 - Vence a etapa, o atleta que obtiver a maior soma das maiores notas (melhor volta)
dadas pelos 3 (três) juízes na final. Não haverá descarte de nota.

SEÇÃO VII: CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Art 21 - No caso de empate na classificatória, passa de fase o atleta que obtiver a maior
pontuação na somatória da primeira volta dadas pelos 3 (três) juízes na respectiva fase.
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Art 22 - Permanecendo o empate, valerá o somatório da segunda volta.
Art 23 - Se persistir o empate, valerá a melhor colocação na fase classificatória.

SEÇÃO IV: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art 24 - Para cada etapa será composto uma equipe juízes para avaliar o desempenho de cada
atleta.

SEÇÃO V: ORIENTAÇÃO
Art 25 - PRÉ-START - É responsabilidade dos atletas estarem na área de pré-estágio quando seu
nome for chamado e, manter uma conduta disciplinar. Em caso do não cumprimento das regras
neste setor, os atletas estão sujeitos às penalizações estipuladas pelo árbitro geral com auxílio
dos responsáveis pelo setor.
Art 26 - VESTUÁRIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Será exigido vestuário e equipamento de segurança, não será permitido ingressar na pista sem
camiseta e capacete, com possibilidade de exclusão da etapa.
Art 27 - ACESSO A PISTA
Terão acesso a pista: Atletas, comissários, fotógrafos oficiais, imprensa cadastrada e autoridades
acompanhadas por membros da FGC.
Art 28 - Todos os atletas devem obedecer estas regras e seguir todas as instruções dadas a eles
pelo diretor da prova e juízes da FGC. Eles devem sempre se conduzir de tal modo a refletir os
ideais de bons esportistas e nunca se tratarem ou tratar o esporte BMX dentro do desrespeito.

SEÇÃO VI: INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 29 - O atleta que treinar fora dos horários estabelecidos pelo cronograma da FGC será
penalizado;
Art. 30 - O atleta que modificar e/ou alterar a pista sem permissão da Equipe Técnica será
penalizado;
Art. 31 - O atleta que manusear bombas, rojões e fogos de artifício será desclassificado da etapa;
Art. 32 - O uso de obscenidades ou linguagem inadequada é proibido. Pessoas que fizerem uso
dessas ações serão penalizadas pelo diretor de corrida ou juiz chefe e serão levadas a julgamento
junto ao conselho disciplinar da FGC.
Art. 33 - O atleta que andar na pista sem equipamento de segurança ou sem camisa será
penalizado.
Art. 34 - Também é considerado comportamento inadequado, agressões físicas ou verbais,
desacato a decisão dos juízes, difamação do circuito de forma verbal ou em redes sociais.
Art. 35 - Competidores que cometem uma ou mais infrações às regras deste regimento poderão
ser penalizados pelos seguintes processos.
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a) NOTIFICAÇÃO OFICIAL - Um piloto que recebe mais de que uma notificação oficial no mesmo
dia de competição estará automaticamente desclassificado do evento em questão.
b) DESCLASSIFICAÇÃO. Não marcará pontos.
Art 36 - O juiz líder é a autoridade máxima em qualquer competição e tem o direito de expulsar
qualquer piloto, pai ou espectador da pista que tenha violado este regulamento.
Art. 37 - As decisões da comissão organizadora são soberanas e não cabem recursos.
Art 38 - Dependendo do enquadramento do caso a comissão organizadora poderá decidir pela
eliminação do atleta da etapa ou do circuito.
Art 39 - O atleta que competir no território do Rio Grande do Sul fora da sua categoria, estará
automaticamente desclassificado do Circuito Gaúcho.

Das questões omissas
Art. 40 - Os casos omissos a este regulamento, serão decididos pela Federação Gaúcha de
Ciclismo, tendo como base o Regulamento Técnico da modalidade, as Normas da Confederação
Brasileira de Ciclismo e UCI.
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