COMUNICADO
A Federação de Ciclismo do Piauí-FCP, em detrimento situação ocorrida na 1ª
Etapa do Campeonato Piauiense de Ranking de MTB, realizada nesse domingo dia
16/02/2020, no CT Aldo Ferro, onde não tivemos nenhuma atleta da categoria Master
Feminina inscrita e participando, vem através deste, comunicar que:
Na sequência do Campeonato Piauiense de MTB, a partir de sua segunda (2ª)
etapa, a categoria Master Feminina será unificada com a Elite Feminina, em virtude da
ausência total de atletas nessa categoria.
As atletas femininas terão disponível para inscrição no site oficial de inscrições
da FCP, somente a categoria Elite Feminina, devendo todas as interessadas se
inscreverem nesta categoria.
Caso exista no transcorrer do prazo de inscrições, atletas inscritas e
CONFIRMADAS suficientes dentro de um prazo deperminado pelo organizador (
Afim de ter tempo para a confecção dos troféus) para a divisão das 2 categorias (Elite e
Master), a FCP o fará, designando cada atleta inscrita para sua categoria oficial.
Outrossim, caso exista atletas inscritas e CONFIRMADAS suficientes para a
subdivisão da categoria Master Feminina, também poderá ser feito pela FCP, passando
a constar nesse caso as Categorias Elite, Master A e Master B( De acordo com o
Regulamento Particular de cada etapa) Porem mesmo havendo a divisão, o resultado
será unificado apenas para uma categoria, MASTER FEMININO e o ranking (Master
Feminino) será feito de acordo com o tempo de cada uma atleta das categorias Masters
dividas em A e B.
Nesse sentido, como já anteriormente dito, a FCP, como realizadora do
Campeonato Piauiense de MTB e Estrada, trabalha exclusivamente com o número de
atletas que participam efetivamente da competição, não podendo repassar aos
organizadores das provas os custos de uma categoria, sem que existam atletas
interessadas.
Acreditamos e lutamos para a participação do maior número de atletas possível
em todas as categorias, pois como já afirmado anteriormente, o que a FCP almeja é o
preenchimento de todas as Categorias oficiais da CBC em nossos campeonatos.
Dessa forma, a FCP espera que as atletas da Categoria Máster Feminina
retornem à participação nas etapas do Campeonato Piauiense de MTB e também de
ESTRADA, abrilhantando cada vez mais nosso calendário do Ciclismo do Estado do
Piauí
Att.
Diretoria da FCP.

