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1. A  Competição de Ciclismo dos Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Paraná, através da 

Secretaria de Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NRE) e 

Escritórios Regionais do Esporte (EREs) com a realização pela Federação Paranaense de Ciclismo e apoio das 

Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar, de acordo com as Regras da UCI e da 

Confederação Brasileira de Ciclismo, salvo o estabelecido neste regulamento.  

2. Realização: A data da competição será dia 08/08/2021 no município de ARAUCÁRIA.  
 

3. Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino pertencentes aos Sistemas Municipais, Estadual, 

Particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme o previsto na Constituição Federal do Brasil. 
 

4. Poderão participar atletas do sexo masculino e feminino nas seguintes categorias: 

 Categoria 15-17 anos: 01/01/2004 à 31/12/2006. 

 Categoria 12-14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2009. 
 

5. Condição de Participação: Poderão participar alunos da Educação Básica do Ensino Regular, Educação de 

Jovens e Adultos devidamente matriculados e frequentando ou participando ativamente das aulas on-line. 

 5.1 Data limite de matrícula para alunos de 12-14 anos será até o dia 30/04/2021. 

 5.2 Para alunos de 15-17 anos não tem data limite de matrícula. 

6. Inscrições: A ficha de inscrição estará disponibilizada no site dos Jogos Escolares do Paraná. Enviar a ficha 

eletronicamente até dia 04/08/2021 no e-mail do NRE a qual pertence o estabelecimento de ensino de sua 

região: 

Apucarana nreapucaranajeps@esporte.pr.gov.br 
AM Norte nreamnortejeps@esporte.pr.gov.br 
AM Sul nreamsuljeps@esporte.pr.gov.br 
Assis C. nreassischateaubriandjeps@esporte.pr.gov.br  
Cpo Mourão nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 
Cascavel nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 
Cianorte nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br 
C.Procópio nrecornelioprocopiojeps@esporte.pr.gov.br 
Curitiba nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br 
Dois Vizinhos nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.brFoz 
do Iguaçu nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br 
Fco Beltrão nrefranciscobeltraojeps@esporte.pr.gov.br 
Goioerê nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br 
Guarapuava nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br 
Irati         nreiratijeps@esporte.pr.gov.br 
Ivaiporã nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br 

Jacarezinho nrejacarezinhojeps@esporte.pr.gov.br 
Londrina nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br 
Maringá nremaringajeps@esporte.pr.gov.br 
Loanda  nreloandajeps@esporte.pr.gov.br 

Paranaguá nreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranavaí nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br 

P. Branco nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br 
Pitanga nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br 

P.Grossa nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br 

T.Borba    nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br 
Toledo nretoledojeps@esporte.pr.gov.br 

Umuarama nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br 

U.Vitórianreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br 

W.Braz nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br 

Lar. Sul nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 
Ibaiti nreibaitijeps@esporte.pr.gov.br 

7. O estabelecimento de ensino poderá inscrever 03 (três) alunos atletas por sexo na Categoria 15 a 17 anos. Na 

Categoria 12 a 14 anos o estabelecimento de ensino poderá inscrever 05 (cinco) alunos atletas por sexo. 
 

8. Cada aluno atleta poderá participar das 02 (duas) provas ofertadas. 
 

9. Será permitido qualquer tipo de bicicleta (quadro de mountain bike ou de estrada) de qualquer material, desde 

que dentro do regulamento da UCI. 

9.1. Não serão autorizados aparatos tecnológicos como guidão clipe, rodas de fibra de carbono, rodas fechadas, 

capacetes aero, etc. 

9.2. As rodas a serem utilizadas deverão ser tradicionais, raiadas, de alumínio, com no mínimo 16 raios. Rodas 

de carbono não são permitidas. 

9.3 O uso de ciclo computadores será permitido desde que estes não transmitam imagens e informações 
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durante a competição. 

9.4. Poderão ser utilizados Quadros de Pista, desde que as bicicletas estejam completas com os dois freios, as 

duas maçanetas, etc.; 

9.5. O peso mínimo de 6,8 Kg estipulado em regulamento internacional deverá ser mantido. 

9.6 A transmissão para a categoria 12 a 14 anos estará limitada em 6.22m. A transmissão para a categoria 15 a 

17 anos estará limitada a 7,93m. 

9.7 Haverá controle e aferição de transmissão em todas as provas. Sugestão de uso de relação conforme tabela 

abaixo, devendo levar em conta a altura do pneu. Trazer as bicicletas somente com as relações permitidas, caso 

necessário fazer utilização de espaçador. 

9.8 Provas para a competição de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos 
PROVAS MASCULINO FEMININO 

VELOCIDADE - - 
ESTRADA (EM CIRCUITO) 50 minutos + 01 volta  35 minutos + 01 volta     

 

9.9 Regulamentação das Provas: 

 Prova de Velocidade 

Art. 1 - A Prova de Velocidade ocorrerá em duas etapas: classificatórias e confrontos.  

Art. 2 - A fase classificatória será da seguinte forma: 

a) Serão classificados os estudantes-atletas que ficarem entre os 8 (oito) melhores tempos na prova de 

velocidade; 

b) Percurso de 500m, sendo considerados válidos os últimos 200m para a classificação; 

c) Ao passar pelos últimos 200m, haverá o acionamento da cronometragem eletrônica, quando o comissário, ao 

levantar a bandeira, indicará a passagem do estudante-atleta pela marca, com a consequente abertura de seu 

tempo; 

d) Em caso de igualdade de tempo, o estudante-atleta será classificado, levando em consideração o melhor 

tempo nos últimos 100m. Em caso de o tempo nos últimos 100 m não ser cronometrado ou se os estudantes-

atletas permanecerem empatados, será realizado um sorteio; 

e) A ordem de partida deverá ser estabelecida pelo Colégio de Comissários, por intermédio de sorteio; 

f) Todos os estudantes-atletas deverão efetuar a sua tentativa na mesma sessão. Caso a prova não seja 

concluída em uma mesma sessão, por exemplo, devido a condições climáticas, todos os participantes deverão 

voltar a competir em uma nova sessão, desconsiderando os tempos realizados anteriormente, por aqueles que 

por ventura tenham largado; 

g) Na partida, cada estudante-atleta é mantido no lugar de saída e seguro por um comissário, sendo o mesmo 

comissário para todos os participantes; 

h) As partidas serão efetuadas igualmente a uma prova de contra o relógio em estrada, com intervalos iguais a 

serem estabelecidos pelo Colégio de Comissários e informados em reunião técnica; 

i) Em caso de falsa partida, problema mecânico ou acidente, o estudante/atleta efetuará uma nova partida, 

após o último estudante-atleta; 

j) Independente do tipo de problema, todos os estudantes-atletas terão direito a apenas uma nova partida; 

k) Os 8 (oito) melhores tempos avançam para os confrontos e os demais estudantes-atletas serão classificados 

em ordem crescente, por meio dos tempos obtidos. 

Art. 3 - Os confrontos se darão da seguinte forma: 

a) A etapa de confrontos se inicia após seleção dos 8 (oito) melhores tempos e terá 3 (três) fases: quartas de 

final, semifinal e final; 

b) A etapa de confrontos será organizada de acordo com a tabela abaixo: 
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Classificados   Sistema chaves Evento Composição  Vencedores Outros 

8 

quartas de final  
1 1 A X 8 A 1 B  5º a 8º 

2 2 A X 7A 2 B ranqueados de acordo 

(em um heat único)  3  3 A x 6A  3B 
com o tempo dos 

200m 

4  4 A x 5A  4B classificatória 

4 
semi final  1 1 B X 4 B 1 C1 1 C 2 

(em heat único) 2 2 B X 3 B 2 C1 2 C 2 

4 

final 1 1 C 1 X 2 C 1 OURO PRATA 

    (em 2 heats, 3 
2 1 C 1 X 2C 2 BRONZE 4º 

se necessário) 

 

c) A posição da largada será determinada por sorteio. O número 1 (um) corresponde à posição da esquerda; 

d) Quando existirem 2 (dois) heats ou mais, as posições devem ser invertidas do primeiro para o segundo heat; 

e) A largada será determinada pelo som do apito do comissário; 

f) O estudante-atleta deverá manter sua linha de sprint nos últimos 200m ou quando o sprint se iniciar; 

g) A corrida será interrompida somente em caso de queda, em caso de problemas mecânicos (incluindo furo 

de pneu, quebra de uma parte essencial da bicicleta, queda da corrente, etc). Em todos esses casos, o Colégio 

de Comissários deverá decidir se a corrida será reiniciada. 

 Prova de estrada (em circuito) 

Art. 4 - A prova de estrada é uma corrida em circuito, em uma distância e tempo determinados. 

Art. 5 - A prova será realizada em circuito fechado, tendo como vencedor o estudante-atleta que cruzar em 

primeiro lugar a linha de chegada na última volta. 

Art. 6 - Antes da partida, todos os estudantes-atletas serão alinhados com um dos pés no chão. 

Art. 7 - Os estudantes-atletas retardatários alcançados pelos ponteiros (ou pelo pelotão majoritário) serão 

imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação final como “DNF” (did not finish). 

Art. 8 - A última volta será indicada por sino e/ou apito. Sendo declarado vencedor o estudante-atleta que 

cruzar a linha de chegada na frente. 

Art. 9 - Um estudante-atleta envolvido em um acidente poderá voltar à prova. Caso tenha perdido voltas, ele 

poderá se juntar aos outros grupos. Somente poderá juntar-se ao estudantes-atletas que estejam na mesma 

volta que ele. 

Art. 10 - A corrida poderá ser interrompida em caso de queda da maioria dos estudantes- atletas ou por 

problemas climáticos. Os comissários decidirão se a prova será retomada a partir do ponto em que foi 

interrompida ou se deverá ser realizada uma nova largada, cumprindo-se a distância total. 

Art. 11 - Não haverá acompanhamento (ou apoio com veículos) em nenhuma das provas.  

Art. 12 - Na Prova de Estrada em Circuito e na Prova por Pontos o apoio mecânico e abastecimento acontecerão 

em locais pré-determinados pelo árbitro chefe. 

Art. 13 - O estudante-atleta que receber apoio mecânico ou abastecimento irregular poderá ser penalizado com 

advertência verbal ou desqualificação, dependendo da gravidade da falta, que será julgada pelo Colégio de 

Comissários. 

Art. 14 - Toda e qualquer solicitação de substituição de estudantes-atletas inscritos e alteração de provas deverá 

obedecer aos critérios estabelecidos no Regulamento Geral. 
 

10.   Para todas as provas serão oferecidas medalhas para os 03 (três) primeiros lugares. 
 

11.  Transporte: Não será ofertado transporte aos participantes, nem hospedagem, visto que a competição ocorrerá 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 

em um dia. 

12.  Alimentação: A Paraná Esporte ofertará alimentação aos participantes devidamente inscritos. 
 

13.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica da Federação de Ciclismo e SEED/Paraná Esporte. 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS: JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14 ANOS 
 

1. Será convocado para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros 01 atleta por sexo inscritos e participantes 
da competição da Federação Paranaense de Ciclismo 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o 
seguinte: 

1.1. O atleta que somar o maior número de pontos nas 02 (duas) provas contidas no regulamento. 

1.2. Em  caso  de    empate   será  convocado o  atleta campeão (ã)  na prova  de  Estrada. 

1.3. Utiliza tabela da classificação final do regulamento especifico da modalidade. 

2. Será convocado para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros 02 técnicos (com nome na ficha de inscrição do 

atleta convocado) inscritos e participantes da competição da Federação Paranaense de Ciclismo. Como critério 

de convocação fica estabelecido o seguinte: 

2.1. Feminino – Técnico da atleta convocada 

2.2. Masculino - Técnico do atleta convocado. 

Obs.: Se houver coincidência de técnico campeão do feminino e masculino será convocado o técnico vice-

campeão com maior número de medalhas na competição. 

2.3. O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos sem registro do 

CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS – JOGOS DA JUVENTUDE 15-17 ANOS 
 

1. Será convocado para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros 02 atletas por sexo inscrito e participante da 
competição da Federação Paranaense de Ciclismo 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o 
seguinte: 

1.1. Os atletas que somarem o maior número de pontos nas 03 (três) provas contidas no regulamento. 

1.2. Utilizar tabela da classificação final do regulamento específico da modalidade. 
 

2. Critérios para convocação do Técnico para representar o Estado do Paraná nos Jogos da Juventude: 

2.1. 01 (um) técnico inscrito (com nome na ficha de inscrição do atleta convocado) e participante da competição 

da Federação Paranaense de Ciclismo 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

2.1.1. O técnico com o maior número de atletas. 
 

3. O Regulamento dos Jogos da Juventude, NÃO permite a participação de técnicos sem registro do CREF. O 
professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


