
 
 

REGULAMENTO CAMPEONATO PARANAENSE DE BMX 
FREESTYLE PARK 2021 

 
 

01 - Filiação 
 
Para disputar o CAMPEONATO PARANAENSE DE BMX FREESTYLE 2021, o atleta 
deverá fazer primeiramente sua filiação através do site da Federação Paranaense de 
Ciclismo (FPC) - (https://www.fpc.esp.br). A taxa de filiação será de R$ 90,00 
independente de sua categoria. 
 
O atleta deve estar federado à Federação Paranaense de Ciclismo (FPC) no ano de 2021 
para poder competir e disputar os títulos paranaenses. 
 
A filiação se encerra no dia 18/10 para todas as categorias. 
 
OBS: É importante ressaltar que atletas filiados em outros estados do Brasil, poderão 
participar, mas não pontuarão para o campeonato Paranaense de Bmx Freestyle Park. 
 

 
02 - Inscrição  
 
Para disputar o CAMPEONATO PARANAENSE DE BMX FREESTYLE 2021, o atleta 
deverá fazer sua inscrição através do site www.agendaoffroad.com.br. Valor: R$ 6,00. 
 
A inscrição da primeira etapa, se encerra no dia 25/10 (22/11 e 29/11) para todas as 
categorias. E as demais etapas, serão anunciadas logo após a primeira etapa ser 
realizada. 
 

 
03 - Categorias e programação 
 
Challenge (Masculino e Feminino) 

• Tots - até 6 anos de idade. 

• Iniciante - de 7 a 14 anos de idade. 

• Amador - 15 a 29 anos de idade. 

• Master - 30+ de idade. 
 
Pro Feminino 

• Elite - 15+ de idade. 
 
Pro Masculino 

• Elite - 15+ de idade. 
 

https://www.fpc.esp.br/
http://www.agendaoffroad.com.br/


 
 

 
Programação para as 3 etapas do campeonato: 
 
 

SÁBADO - 30/10 (27/11 e 4/12) 

HORA PROGRAMAÇÃO CATEGORIA 

08:00 - 18:00 TREINOS / RETIRADA DE PULSEIRAS TODAS 

DOMINGO - 31/10 (28/11 e 5/12) 

HORA PROGRAMAÇÃO CATEGORIA 

08:00 - 10:00 TREINOS / RETIRADA DE PULSEIRAS TODAS 

10:00 - 10:20 TREINOS INICIANTE 

10:20 - 10:40 TREINOS AMADOR 

10:40 - 11:00 TREINOS MASTER 

11:00 - 11:30 TREINOS ELITE FEMININO 

11:30 - 12:15 TREINOS ELITE MASCULINO 

12:15 - 13:20 - PAUSA 

13:20 - 13:30 SOLENIDADE DE ABERTURA - 

13:30 - 13:50 FINAL TOTS 

13:50 - 14:20 FINAL INICIANTE 

14:20 - 15:20 FINAL AMADOR 

15:20 - 16:00 FINAL MASTER 

16:00 - 16:30 FINAL ELITE FEMININO 

16:30 - 17:30 FINAL ELITE MASCULINO 

17:40 PREMIAÇÃO TODAS 

 
 
Obs: A programação acima é prévia e poderá sofrer alterações sem aviso prévio e a 
critério da organização, de acordo com o número de inscritos, condições meteorológicas, 
etc. 
 
 

04 - Formato das competições 



 
 

 
Cada etapa será composta por duas fases: Treinos e Final.  
 
A ordem de apresentação dos atletas na final será a ordem inversa da ordem de 
inscrição. 
 
O número de baterias em cada categoria será determinado de acordo com o número de 
inscritos em cada categoria, o número máximo em cada bateria é de 5 atletas. Caso haja 
necessidade as baterias poderão ter menos que 5 atletas.  
 
Os atletas registrados na competição de um evento BMX Freestyle Park serão inscritos e 
classificados de acordo com sua idade, sexo e nível de competição (selecionado pelo 
atleta durante sua filiação). 
 

4.1 - Treinos 
 
A quantidade de baterias dependerá da quantidade de atletas inscritos em cada categoria. 
Até 12 atletas inscritos, haverá apenas uma única bateria de treino. De 13 a 24 atletas 
inscritos, serão 2 baterias. De 25 a 36 atletas, 3 baterias. De 37 a 48 atletas, 4 baterias.  
 
Fica a critério do organizador do evento, dividir as baterias de treino da forma que melhor 
se adapte com as dimensões e características do Park que acontecerá o evento.  
 
Contudo, as baterias não devem ultrapassar a quantidade de 24 atletas. 
 

4.2 - Final 
 
Na Final, cada atleta fará 2 (duas) voltas de 50 segundos e será computada para a 
classificação apenas a nota da sua melhor volta.  
 
 

05 - Tempo limite para problemas mecânicos 
 
Durante uma volta, se a bicicleta de um atleta sofrer qualquer tipo de falha ou problema 
mecânico, incluindo um pneu furado, ele tem até o tempo restante de sua volta para 
reparar o problema ou para conseguir outra bicicleta e terminar a sua volta. Se o tempo 
de sua volta expirar enquanto ele ainda repara sua bicicleta, então a sua volta será 
declarada finalizada e ele não poderá retornar para finalizar a volta. Se o atleta consegue 
ou não, reiniciar a sua volta antes do tempo de sua volta terminar, os juízes devem 
considerar apenas as manobras que tenham sido realizada dentro do prazo. Para evitar 
dúvidas, a pontuação atribuída a um atleta em uma heat é determinada com base no seu 
desempenho em ambas as voltas, completas ou não, dentro do heat em questão  
 

 
06 - Equipamento de Segurança 



 
 

 
Usar um capacete certificado no ciclismo é uma obrigação associada em todas as 
categorias. Este capacete deve ser usado sempre que o atleta estiver presente no Park e 
com sua bicicleta. 
 
A fivela do capacete deve estar firmemente fixada em todos os momentos durante 
qualquer performance do atleta no Park, seja durante a competição, aquecimento ou 
treino.  
 
É altamente recomendável que os atletas tenham também protetores de costas, 
cotovelos, ombros e proteção da vértebra cervical. 
 
 

07 - Juízes, Julgamento, Comissário, Penalidades e Locutor 

 

7.1 Juízes e Head Judge 
 
Um painel composto por 3 a 6 Juízes, incluindo o Head Judge será nomeado para cada 
competição de BMX Freestyle Park. Estes devem avaliar de forma independente o 
desempenho de cada atleta com base nos critérios de julgamento.  
 
Ninguém deve se aproximar dos Juízes ou falar com estes durante a competição ou 
durante os cálculo dos resultados.  
 
Os Juízes devem ficar juntos e localizados em uma posição em que possam acompanhar 
o desempenho do atleta por toda a extensão do Park.  
 
Os juízes atuarão de forma profissional e imparcial e, ao fazê-lo, colocando de lado todos 
os preconceitos, tais como preferências de estilo ou performances anteriores. 
 
O desempenho de cada atleta durante cada volta deve ser julgado inteiramente pelos 
seus próprios méritos.  
 
Cada Juiz deve garantir o critério de sua pontuação. Os Juízes não devem se comunicar 
com os atletas durante a competição.  
 
Não é permitido que os juízes discutam suas notas individuais ou de qualquer outro juiz 
com qualquer pessoas que não pertença ao painel de juízes. Não é permitido também 
discutirem o processo utilizado para as notas ou como os empates foram resolvidos.  
  

7.2 Critérios de Julgamento 
 

O desempenho de cada atleta é avaliado na impressão geral, incluindo, entre 
outros:  
 



 
 

• A dificuldade - refere-se não apenas às manobras realizadas, mas também à colocação 
das manobras no Park, bem como as combinações utilizadas; 
 

• A altura, ou seja a amplitude das manobras realizadas; 
 

•  A fluidez; 
 

• A originalidade nas manobras, linhas e versatilidade; 
 

• O Estilo; 
 

• A coerência - refere-se à estabilidade, fluidez e controle de manobras realizadas; 
 

• A variedade de manobras - refere-se a uma boa mistura de voos, rotações,  
transposição dos obstáculos; 
 

• O controle na execução das manobras; 
 

• O domínio da bicicleta; 
 

• A aterrissagem das manobras; 
 

• A utilização do percurso; 
 

• A execução; 
 

A avaliação geral da volta é a mais importante, pois o juiz avalia as sequências de 
manobras, o grau de risco das manobras, bem como a forma como o atleta usa o Park.  
 
De forma geral, as faltas são definidas como interrupções ou perda de controle durante 
uma volta de um atleta. Os Juízes podem anotar as faltas e quedas conforme abaixo:  
 

• As faltas menores podem incluir aterrissagens duras, deslizamentos, pequenos toques 
com os pés no chão e outras instabilidades; 
 

• As faltas médias podem incluir parar com os pés apoiados para recuperar o equilíbrio; 
 

• As faltas graves podem incluir ações como "perder" a bicicleta ou cair. Cada juiz pode 
deduzir pontos, no caso de um atleta cometer uma ou mais faltas. O número de pontos 
deduzidos depende da quantidade e gravidade das faltas, bem como do seu impacto no 
desempenho geral do corredor.  
 

7.3 Pontuação e Resultados  
 



 
 

• Cada juiz deve dar a cada atleta uma pontuação entre 0,00 e 99,99, levando em  
consideração o total desempenho do atleta na volta; 
 

• As pontuações individuais de cada juiz nunca são divulgadas; 
 

• Dadas as pontuações de todos Juízes a todos os atleta participantes, são então 
calculadas as médias. Esta pontuação média é a pontuação oficial do desempenho do 
atleta no heat em questão; 
 

• Cada pontuação média é atribuída com precisão de 2 casas decimais; 
 

• Qualquer fração decimal além disso é descartada (não será feito qualquer 
arredondamento de pontuação); 

 

• Dentro de cada fase, os resultados devem ser estabelecidos na ordem da maior para a 
menor pontuação; 
 

• Nos resultados estabelecidos para cada fase, os atletas que estejam mencionados 
como “DNS” ("Did Not Start") são colocados no último lugar da fase em questão; 
 

• No caso de mais de um atleta ficar com “DNS”, os mesmos serão colocados pela ordem 
dos seus resultados na fase anterior; 
 

• Caso um ou mais atletas não iniciem a fase de Qualificação, serão automaticamente 
considerados como Desqualificados (“DSQ”) e não serão classificados nos resultados 
finais da competição; 
 

Os empates deverão ser resolvidos conforme abaixo:  
 

• Em caso de empate na fase classificatória, vencerá o desempate o atleta que possuir a 
maior nota individual de uma das duas voltas. Em caso de empate na fase Semifinal (se 
aplicável) e Final, vencerá o desempate o atleta que possuir a segunda maior nota. Em 
qualquer dos casos acima, se o empate se mantiver, os juízes deverão entrar em 
acordo para decidir qual atleta teve melhor performance e deva vencer o desempate.  

 

• Na fase de Qualificação, os resultados devem ser reportados no máximo 120 minutos 
após a conclusão dessa Qualificação.  
 

• Na Semifinal, os resultados devem ser reportados no máximo em 30 minutos após o 
fim.  
 

• Na Final, os resultados devem ser reportados no máximo 30 minutos após a conclusão 
da Final.  

 

7.4 Comissário 



 
 

 
O Comissário é o oficial responsável pelo controle dos aspectos esportivos da 
competição. Sem prejuízo de quaisquer outras funções descritas nos Regulamentos da 
CBC/FPC, durante os eventos do BMX Freestyle, o Comissário é especificamente 
responsável pela cronometragem, pelo tempo limite dado para os problemas mecânicos e 
pela avaliação das penalidades. Além disso, qualquer reunião de atletas (se realizada), 
confirmação dos atletas e a cerimónia protocolar são realizadas sob a responsabilidade 
do Comissário. O Comissário atuará também como Delegado Técnico no caso deste não 
ser nomeado.  
 
O Comissário, juntamente com o organizador, decidem, com base na sua avaliação das 
condições meteorológicas adversas, a necessidade de uma paragem (time-out) em 
função das suas avaliações das condições de segurança da pista. Se a competição for 
interrompida em qualquer ponto durante um heat, então todo o heat será feito outra vez 
quando a competição for reiniciada. No entanto, os resultados de qualquer heat que tenha 
sido executada na sua totalidade antes da paragem da competição, devem permanecer 
em vigor. Nenhum desses heats deverão ser repetidos.   
 
Se a competição não puder ser reiniciada posteriormente, será aplicado o procedimento a 
seguir:  
 
O Comissário, juntamente com o organizador, decidirão, com base na avaliação das 
condições meteorológicas adversas, se a competição pode ou não ser concluída. Por 
qualquer motivo, caso uma competição não possa ser concluída após o seu início, os 
resultados da última fase concluída constituirão o resultado final. Se a competição for 
interrompida antes da conclusão da fase de Qualificação, então não haverá qualquer 
resultado e neste caso, nenhum prémio será concedido.  
 

7.5 Conduta dos Participante e Penalidades 
 
Sem prejuízo de quaisquer disposições específicas deste regulamento, o Comissário 
designado para gerir uma competição BMX Freestyle tem o direito de desqualificar ou 
recusar a participação de um atleta que viole os seguintes padrões de segurança ou de 
boa conduta:  
 

• Não cumprimento dos regulamentos sobre os equipamentos  
 

• Não respeitar o cronograma de eventos publicados  
 

• Não respeitar as áreas restritas ou os tempos limite de competição.  
 

• Não cumprimento da ordem de início da competição  
 

• Danos deliberados causando estragos no equipamento, ao local ou ao meio  
ambiente  
 



 
 

• Participar no evento, independentemente da fase, sob a influência de álcool ou  
outras substâncias ilegais  
 

• Comportar-se de forma inadequada, por exemplo: uso de obscenidades,  
insultos, linguagem inapropriada ou gestos obscenos  
 

• Qualquer outro comportamento que seja contra os interesses da conduta justa  
da competição, ou que prejudique a reputação do esporte, da organização, da  
UCI ou da FPC. 
 

• Não serão toleradas agressões verbais ou físicas e a exclusão da competição ou  
área de evento será imediata.  
 

• Além disso, as regras de conduta descritas no artigo “Organização Geral do  
Esporte” da CBC, publicado em Janeiro de 2021 também se aplicam.  

 

7.6 Locutor 

 
O locutor é o responsável por informar os atletas e os espectadores sobre o andamento 
da competição. Ao fazê-lo, deve trabalhar e ficar vinculado às instruções do Comissário. 
De forma alguma, o discurso do locutor pode ser considerado como resultado oficial, 
decisão ou obrigação do organizador, do Comissário ou do Painel de Juízes. Além disso, 
se algum atleta desejar que o locutor fique em silêncio durante sua volta, o locutor deve 
respeitar o pedido deste atleta. 
 

 
08 - Ranking Estadual/Nacional e Pontos 
 
O ranking estadual/nacional é formado pela soma de pontos que o atleta conquista nos 
eventos estaduais/nacionais no período de um ano, iniciando 1 de Janeiro e finalizando 
31 de Dezembro. Na virada de um ano ao outro, o ranking estadual/nacional do ano 
anterior é válido até que aconteça a primeira etapa do Campeonato Paranaense ou Copa 
Brasil ou o Campeonato Brasileiro. A partir de então, inicia-se um novo ranking. Para a 
primeira etapa do Campeonato Paranaense ou  Copa Brasil ou do Campeonato Brasileiro 
(o que acontecer primeiro no ano), o ranking do ano anterior será utilizado como 
referência para determinar a ordem de competição dos atletas na primeira etapa 
classificatória do evento.  

 
09 - Premiação Campeonato 
 
A premiação será feita após o final da última categoria de cada etapa. 
 
 
 



 
 

Categorias 1º 2º 3º 

Pro Masculino 
(Elite) 

Medalha e brindes Medalha e brindes Medalha e brindes 

Pro Feminino 
(Elite) 

Medalha e brindes Medalha e brindes Medalha e brindes 

Challenge 
(Amador) 

Medalha e brindes Medalha e brindes Medalha e brindes 

Challenge 
(Master) 

Medalha e brindes Medalha e brindes Medalha e brindes 

Challenge 
(Iniciante) 

Medalha e brindes Medalha e brindes Medalha e brindes 

Challenge 
(Iniciante) 

Medalha e brindes Medalha e brindes Medalha e brindes 

A premiação em dinheiro será feita via depósito bancário ou PIX em até 5 dias úteis. 

 
 
10- Organização 
 
ABMXFM - Associação Bmx Freestyle de Maringá  
https://instagram.com/abmxfm 
(44) 99941-5987 
abmxfm@gmail.com 
 

11 - Supervisão 
FPC - Federação Paranaense de Ciclismo 
https://www.fpc.esp.br 
(41) 99661-1460 
Mónica (41) 99903-1230 

https://instagram.com/abmxfm
mailto:abmxfm@gmail.com
https://www.fpc.esp.br/

