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A                                – FCP                      -                

                                                          . 10.406 de 10/01/2002, 

pela                                                                                

         o pedido encaminhado pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DIAS, 

inscrita sob Nº de CPF: 704 390 443 91  e , RG: 1324515 com , residência e domicilio no 

endereço da Rua Conselheiro Ferreira Lima, Nº 2000 – Centro, Altos - Piauí,  c      -

                                          o de ciclismo na modalidade Mountain 

Bike (MTB) formato Cross Country (XCM), prova válida pela 3ª etapa do Campeonato 

Piauiense de MTB, evento denominado “DESAFIO DOS FORTES 2020”,          

realizado na data: 04 de outubro de 2020, na cidade de ALTOS - PIAUÍ,                

                                                                                          

                -se nos entendimentos mantidos entre as partes, resumidos nos 

seguintes termos: 

(I) A FCP.  

1. Autoriza a utilização da logomarca da FCP e CBC;  
2. Fornece o regulamento oficial de provas do campeonato da FCP;  
3. Divulga a prova em seus veículos de Comunicação disponível;  
4. Disponibiliza sistema para efetivar inscrições on-line com custo de 10% do 

administrador do site que pode ser embutido ou não no valor das inscrições.  
5. Disponibiliza o material para arena de prova (Grades, tendas, Grides e etc..)  

apenas para as provas de ranking estadual e o mesmo deverá ser retirado de 
segunda a sexta feira dentro do expediente comercial 7 as 11hs e 13 as 17hs e 
o transporte e carrego desse material deve ser por conta do organizador da 
prova. 

6. Disponibiliza o material acima citado que deverá ser devolvido no máximo em 
72 hs após a realização do evento e ser entregue no mesmo local e da mesma 
forma como foi retirado.  

7. A Prestação de contas do financeiro somente será feita apos a devolução do 
material e serão descontadas as avarias se houverem. 

8. A FCP fará a indicação do comissário chefe para os eventos de ranking estadual, 
sendo de responsabilidade do organizador arcar com as despesas de diárias,  
custeio do transporte (aéreo ou terrestre quando se enquadrar), translado 
dentro da cidade do evento, a hospedagem e alimentação. 

 



 

 

 

(II) Obrigações do REALIZADOR DE PROVA.  

1. Cumprir na integra o PROTOCOLO DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 

O retorno do esporte, sendo através da realização de eventos ou 
treinamentos de atletas, está diretamente ligado à fase da pandemia do que 
à respectiva região onde se encontra no momento. Então, é de extrema 
importância que todas as pessoas envolvidas colaborem, seguindo as 
práticas de higiene pessoal e dos locais comuns das áreas a serem utilizadas. 

PREMISSAS GERAIS: 

1.1. Aplicar medidas de prevenção, higiene, limpeza e desinfecção. 
1.2.  Disponibilização de álcool gel. 
1.3.  Uso de máscaras por todas as pessoas envolvidas nos eventos, por todo o 

período, exceto aos atletas durante as disputas, que deverão recolocá-las logo 
após o término das atividades esportivas. 

1.4.  Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, objetos de segurança e 
alimentação. 

1.5.  Inscrições dos eventos deverão ser apenas on-line, antecipadamente, para que 
não haja aglomeração na secretaria.  

1.6. Entrega de kits, em horários separados para cada categoria, para facilitar e 
agilizar a entrega dos mesmos 

1.7. Congresso Técnico on-line, quando necessário e possível, disponibilizando 
todas as informações do evento via internet, via documento impresso 
publicado nos locais de circulação, via whatsapp, entre outros. 

1.8.  Nos eventos onde haja arquibancadas, estas estarão fechadas, sem público. 
1.9.  A premiação poderá ser feita apenas ao campeão, ou em formação de pódio 

com distanciamento mínimo de 1,5m entre os vencedores, deixando 
determinada a área permitida aos fotógrafos, jornalistas, desde que 
mantenham o distanciamento social, ou quando possível, a premiação 
deverá ser feita logo após o atleta cruzar a linha de chegada. 

1.10. Para os atletas menores de idade, será permitido apenas um acompanhante, 
quando necessário. 

1.11.  Realização das competições em turnos separados por categoria, diminuindo, 
assim, a quantidade de pessoas nos locais dos eventos. 

1.12.  Permitir apenas um treinador, um mecânico e um fisioterapeuta (ou uma 
pessoa da área da saúde) por equipe. 

1.13.  Dentro das áreas ou boxes das equipes, deverá ficar o menor número de 
pessoas possíveis, haja vista que as categorias ocorrerão em horários 
diferentes, também deverá ficar o mínimo de pessoas necessárias da equipe 
técnica.  

1.14. Durante o aquecimento, os atletas devem fazê-lo em local arejado e 
mantendo a distância estabelecida para essa atividade. 



 

 

1.15. Reforçar continuamente via sistema de som, a obrigatoriedade do 
distanciamento social. 

1.16. Aferição da temperatura dos atletas Durante a retirada do kit do atleta e 
entrada no bolsão de largada 

1.17. Não permitiremos utilização de bebedouros coletivos 
1.18. obrigatório uso de álcool gel em banheiros químicos 
1.19. A fiscalização quanto a utilização de máscaras e demais determinações 

constantes no regulamente e protocolo será de responsabilidade da 
organização, com auxílio da FCP, PM e Guarda Municipal. 

1.20. Atletas que descumprirem o regulamento e protocolo serão imediatamente 
desclassificados do evento pelo COMISSARIO da FCP ou pelos próprios 
organizadores 

1.21. A Policia Militar ou Guarda Municipal ou demais órgãos de segurança pública 
devem ser acionados para civis que estejam no local sem a utilização 
adequada da mascara. 

1.22. O retorno dos eventos oficiais só acontecerá de forma homologada pela FCP 
com a permissão dos órgãos e autoridades governamentais de saúde do 
Estado do PIAUÍ  e prefeituras. 

2. Recomendações para a disciplina MOUNTAIN BIKE; 

2.1. Isolar o perímetro de largada/chegada com fita e/ou grades para que não tenhamos 

aglomerações. 

2.2.  Estipular as largadas das categorias em turnos e/ ou dias diferentes. 

2.3. Demarcar a área de apoio mecânico em mais de um local, ou em espaço maior do que o 

habitual, para que não haja aglomerações. 

2.4.  Espaçar e agilizar os atletas na largada das categorias, para que não fiquem parados 

juntos na linha de largada.  

2.5. Não será permitido público nas arquibancadas. É recomendado evitar qualquer tipo de 

aglomeração no local do evento 

3.  Recomendações para a disciplina ESTRADA; 

3.1. Isolar o perímetro de largada/chegada com fita e/ou grades para que não tenhamos 

aglomerações. 

3.2.  Estipular as largadas das categorias em turnos. 

3.3.  Após o alinhamento dos atletas para a largada, fazê-la imediatamente, para que não 

fiquem parados na linha. 

 3.3. Demarcar com X a distância permitida para os atletas na fila de largada da prova 

Contrarrelógio. 



 

 

3.4.  Não será permitido público nas arquibancadas. É recomendado evitar qualquer tipo de 

aglomeração no local do evento. 

Obs: Recomendações e Orientações Gerais para o Esporte Brasileiro frente à COVID-19 - 

Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva - 2ª Edição - Junho 2020 (Fernando Mezzadri e 

Paulo Schmitt) (http://cbc.esp.br/noticias/busca/id/11241) 

4.                                              ximo 45 dias antes da prova On 
line no site indicado pela FCP ( Em caso de provas Ranqueadas)  

a. No caso de provas não ranqueadas, onde as inscrições serão feitas em 
outros sites, a homologação deve ser previamente negociada e paga 
pelo organizador e o material da FCP não ficará disponível para esse 
evento. 

5.                                                                                
                                                                           
valor do seguro cobrado (No caso do seguro feito pela FCP); 

a. No caso onde o seguro de prova não for feito pela seguradora indicada 
pela FCP, é necessário que seja enviado o comprovante que a prova foi 
assegurada. 

6.                                                                          
                                                                          
implicadas;  

7.                                                 ocal da prova; 
8.                                                                               

                                       ;  
9. Grades protetoras 100mts, nos locais de largada e chegada;  
10.       (Conforme Regulamento);  
11.                                                         ;  
12.                                         );  
13. Numero Dorsal em caso de XCO e ESTRADA            ); 
14.                                                                     

                                                                         
                                                                       / 
ranking Nacional ;  

15.                                                                           
                                                                           
                       ;  

16. Disponibilizar Transporte motorizado                                    ;  
17.                                                                           

                           ) . 
18.                    ua conforme regulamento; 
19.                                                                          

                            ) indicado pela FCP;  



 

 

20.                                                                            
                                                           $ 10,00 (DEZ REAIS 
POR ATLETA INSCRITO/DIA). Apenas os atletas Campeões da temporada 
anterior ao ano vigente terá direito a isenção da taxa de homologação.     

a) Não serão dispensadas as taxas de homologação em casos de cortesias 

(III)                   . 

                                                                           
                             do ano corrente.  
 

1. O realizador da prova se compromete a divulgar as marcas dos patrocinadores 
da FCP/CBC.  

2.                                                                         
                                                         $ 500,00 
(Quinhentos Rea                                                              
                                               .  

Ps.                                                                  
Estadual/Nacional.  

3. Em casos onde a prova pontuar para o Ranking                               
                                                                              
da prova no ranking.  

4.                                    , www.fciclopi.esp.br ond                     
a mesma, sendo estritamente proibido                                         
                                                                            
                                                                  .  

5.                                                                   ( Assinado 
pelas duas partes FCP/Organizador)                                             
                                                                           
                                                   45 dias antes da data do 
evento.  

6.                                                               12 hs após o 
termino do evento ( Sujeito a penalidades estipuladas pela FCP).  

7.                                                             decidir por 
embargar a prova,                                                         
                                                                através    
                                                                          
                                                                    
                                                                        
qualquer responsabilidade sobre o mesmo.  



 

 

8. O organizador do evento não pode atuar como comissário e não tem poderes 
sobre as decisões tomadas pelos comissários ( A decisão do comissário é 
soberana até que haja recursos e o mesmo seja julgado).  

9.                                                                            
                                                                    , data, 
local, numero                                                               
                                                                         
atualizada de quem participou do evento e o nome dos desclassificados. Em 
caso de provas de Estrada, a sumula deve                                     
                                             .  

10. Em casos de mudanças de datas, cancelamento ou inclusão de prova será 
aplicado às condições da tabela da CBC e no caso das tarifas fica acertado em 
50% do valor da Tabela. 

TABELA CBC 

 

 

Teresina, 01 de Setembro de 2020.  

 

________________________  _____________________________ 

George Augusto A. Rodrigues        FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DIAS  

Presidente – FCP    Representante legal do evento 

 

 


