FEDERAÇÃO GAÚCHA DE CICLISMO
FUNDADA EM 12/10/1935

Comunicado 01/2017: proposta de mudanças para 2018
No intuito de fortalecer o ciclismo no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de
Ciclismo, depois de realizar 18 Conferências em todas as regiões do estado, ouvindo
e debatendo com mais de 500 pessoas, lança as seguintes propostas de mudanças
para 2018.

Ranking gaúcho
Será criado o ranking gaúcho nos mesmo moldes do campeonato de 2017,
consagrando, ao final do ano, os atletas com melhor regularidade na pontuação das
provas válidas pelo ranking. Cada região do Estado poderá sediar até duas
provas válidas pelo ranking gaúcho de Ciclismo e duas de MTB. Para isso, os
organizadores interessados em sediar provas do ranking gaúcho devem fazer contato
com a FGC até o dia 15 de novembro de 2017 pelo e-mail fgc@fgc.com.br.

Definição das regiões do RS
Nos últimos anos, regiões do estado passaram a organizar campeonatos regionais,
seja de MTB, seja Speed. Algumas regiões já estão identificadas, outras ainda
dependem de definições para delimitar quais cidades estão abrangidas. Indicamos,
no momento, as seguintes regiões:
Região Norte
Região Noroeste
Região Sul
Região Serra
Região Central
Região Litoral Norte
Região Fronteira
Região Planalto
Região Metropolitana
Durante a definição do calendário 2018, outras regiões podem ser criadas e/ou
agrupadas numa mesma região.
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Competições reconhecidas pela FGC
Eventos ligados à bicicleta poderão passar a ser reconhecidos pela FGC. Para tanto,
deverão atender aos seguintes critérios:
1) ambulância no evento e ciência da Secretaria de Saúde local,
2) autorização do Poder Público (se for o caso de evento em via pública) e da FGC
(artigo 67 do Código de Trânsito Brasileiro),
3) o organizador deverá demonstrar a experiência em organização de eventos de
mesmo porte;
4) seguro para atletas;
5) presença de um (a) Comissário(a) Credenciado(a) pela FGC nas provas válidas pelo
ranking gaúcho;
6) para provas do ranking, contemplar as categorias oficiais;
7) oportunizar a categoria de paraciclismo;
8) para a realização de evento, não haverá cobrança de taxas por parte da FGC,
apostando que os organizadores incentivarão a filiação na FGC;
9) conceder e anunciar nos materiais de divulgação da prova desconto de, no mínimo,
20% no valor da inscrição para atletas federados à FGC;
10) atletas federados devem se submeter as regras de controle antidoping dos órgãos
oficiais que a FGC é filiada.
11) caso a FGC tenha patrocinador, poderá exigir da organização de evento que faça
constar a logomarca em materiais de divulgação da prova;
12) atender as regras gerais do esporte.
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Redução no valor da filiação de equipes, atletas e cicloturistas
A partir de 2018, o valor da filiação será reduzido com o objetivo de ampliar o número
de atletas federados e fortalecer a organização de quem pedala no RS. Os valores
passarão a ser o seguintes:
Filiação Equipes
R$ 50,00 (cinquenta reais)
Filiação Atletas
R$ 70,00 (setenta reais)
Filiação Cicloturistas R$ 40,00 (quarenta reais)

Campeonato Gaúcho decidido em uma única prova
Seguindo o padrão da União Ciclística Internacional - UCI - e da Confederação
Brasileira de Ciclismo – CBC – os Campeonatos Gaúchos de Mountain Bike e de
Ciclismo serão disputados em uma única etapa em 2018. Essas competições poderão
ser realizadas pela própria FGC ou por terceiros, em data a ser definida com equipes
filiadas e participantes dos atuais campeonatos. Os campeões e campeãs gaúchas
poderão portar, ao longo do ano, a camisa que identifica o título. Para participar da
prova do Campeonato Gaúcho, o atleta deve estar regularmente federado na FGC.

A Federação Gaúcha de Ciclismo conta com o apoio de todos para construir juntos o
futuro da bicicleta, em todas as suas dimensões, no Rio Grande do Sul.

Santa Cruz do Sul, 30 de outubro de 2017.

Federação Gaúcha de Ciclismo
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