GUIA TÉCNICO - INFORMATIVO
CAMPEONATO PARANAENSE DE BMX RACING 2022
1ª ETAPA: LONDRINA
LOCAL: LONDRINA/PR
ENDEREÇO: A. Henrique Mansano, 777 – Jardim dos Alpes
Centro de Treinamento Nacional de Ciclismo – PISTA DE BMX Racing
DATA: 30/4 e 1/5/2022
INSCRIÇÕES: www.agendaoffroad.com.br
De: 07/4/2022 até 25/4/2022
ESTACIONAMENTO: no local
HOTEL SUGERIDO: HOTEL GALLI – Av. Tiradentes, 2055
Tel: 43 3375-3000
Preços: Apto. Individual com ventilador: R$ 89,00 Apto Duplo ou casal: R$ 123,00
Apto. Individual luxo: R$ 109,00

Apto. Duplo ou Casal luxo: R$ 152,00

TODOS OS PILOTOS DEVERÃO ESTAR FEDERADOS.
PISTA: Dentro da pista não serão permitidos acompanhantes, com exceção da categoria
5-6 anos, que poderá ter um acompanhante. As crianças serão auxiliadas por pessoas
da organização.
INFORMAÇÕES GERAIS ESPECÍFICAS DA PROVA
Diretor Desportivo (DD)
Cada equipe, clube e/ou, seleção/delegação, que for registrada no Campeonato
Paranaense de BMX Racing 2022, tem que nomear, ou apresentar seu Diretor (DD), ou
responsável, para representar os interesses de todos os seus pilotos. Fica certo que
apenas será aceito 1 (um) representante por equipe, esse será o único autorizado a falar
em nome da mesma para toda e qualquer questão. Esse só poderá falar em nome da
equipe após estar credenciado e reconhecido como tal. Esse credenciamento, poderá a
qualquer momento ser revogado por qualquer violação do regulamento contido neste
Guia, ou regulamento UCI, ou regulamento FPC, ou por decisão do Colégio de
Comissários.

Somente pessoas maiores de idade podem ser credenciadas como representante da
equipe, ou seja, com a idade mínima de 18 anos, a partir da data de início do
Campeonato Paranaense de BMX Racing 2022. Os atletas avulsos poderão ser
representados por um deles (eleito entre eles para representa-los).
CONFIRMAÇÃO E RETIRADA DE PLAQUETAS E PULSEIRAS: Sábado (dia 30/4) das
9h00até 12h00 - No local da prova.
RECONHECIMENTO DE PISTA E TREINAMENTOS: O reconhecimento da pista poderá ser
feito no sábado na parte da manhã, até as 12h00. Nessa ocasião deverá ser retirada a
plaqueta e assinada a súmula (quando o piloto for menor o responsável deverá estar
junto para assinar).
Na parte da tarde, a partir das 13h00, haverá sessões de treinos. Os horários de
treinamento serão afixados em locais visíveis.
No domingo a programação inicia as 8h00, com treinamentos de ½ (meia) hora para
grupos. As planilhas estarão afixadas no local. Os treinamentos serão encerrados às
10h00.
10h15 – Abertura do evento
10h30 – Início das largadas, conforme planilhas.
SEGURO: O evento e os pilotos estarão cobertos por apólice de seguro válida de sábado
(dia 30/4) até domingo (dia 1/5).
EQUIPAMENTO: É obrigatório o uso de Capacete protetor tipo fechado e afivelado, luvas
fechadas e uniforme regulamentar (calça comprida ou bermuda com joelheira e caneleira – NÃO
lycra e, camiseta fechada de manga comprida).
BOYS/GIRLS até 12 anos NÃO poderão usar Clip.

CATEGORIAS:
As categorias oficiais em disputa serão:
§ 1º - Championship (Aro 20”)
ELITE Women/Men: mais de 23 anos acima
SUB 23 Women/Men: de 19 a 22 anos
JUNIOR Women/Men: 17 a 18 anos
§ 2º - Challenge (Aro 20”)
BOYS: 5 e 6 anos/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 anos
GIRLS: 5 a 8 anos/9 a 10/11 a 12/13 a 14/15 a 16 anos
MEN: 17-24, 25-29, 30-34, 35+
WOMEN: 17+
Master 30+
§ 3º - Cruiser (Aro 24”)

CRUISER 12 (12 anos ou menos)
CRUISER 13 e 14/ 15 e 16/ 17 a 24/ 25 a 29/ 30 a 34/ 35 a 39/ 40 a 44/ 45 a 49/ 50 +
CRUISER Feminino 17+
§ 4º - MTB (Aro 26 e 29) – Homens – 1 categoria - PROMOCIONAL
§ 5º - ESPECIAL – 1 categoria - PROMOCIONAL
§ 6º - PRE BIKE (4 anos e menos) - PROMOCIONAL
PREMIAÇÃO: Os 3 primeiros lugares de cada categoria, em cada etapa, receberão medalhas
diferenciadas e os colocados de 4º a 8º lugares receberão medalhas padronizadas. Poderá haver
premiação em espécie para as categorias Elite/Sub23/Júnior– Feminino e Masculino, via PIX;
mínimo de 10 inscritos para premiação em dinheiro, menos de 10 inscritos haverá um rateio dos
valores da categoria.
PONTUAÇÃO: A Pontuação do Campeonato Paranaense será concedida somente a pilotos
federados no Paraná., conforme Tabela de Pontuações 2021, que se encontra divulgada no site
da FPC.
REVISÃO DE RESULTADOS: Após a divulgação oficial de resultados, todos os pilotos terão 15
minutos para requerer correção e/ou, alteração de resultado ou de formação de bateria da fase
seguinte, após esse prazo não será aceita nenhuma solicitação de qualquer origem ou motivo.
REGULAMENTO: O Regulamento do Campeonato Paranaense de BMX encontra-se divulgado no
site de inscrições, no site da Federação Paranaense de Ciclismo e em suas redes sociais.
Poderá haver alterações no Regulamento, a critério técnico.
Informações complementares:
Londrina: Ed Mike (43) 99148-6869
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CICLISMO: Mónica Braga 41 99903-1230

MAPAS: VER ABAIXO
ENTRADA NO LOCAL DO EVENTO: Será distribuído credencial (adesivo veículo) de
participante do evento - inscritos e atletas.

