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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Realizada em 16 de outubro de 2021 
 

 
No dia dezesseis de outubro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se os clubes filiados à Federação de 

Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro – FECIERJ, atendendo à convocação a todos os clubes filiados, com à 
finalidade de deliberarem sobre a seguinte pauta:  

 
1° -  Valor de inscrições dos eventos Fecierj. 
2° - Classificação das provas. 1 2 e 3 
3° -  Pontuação Ranking,  1, 2 e 3. 
4° - Valor de filiação de clubes e equipes.  
5° - Valor para federar os Atletas .  
6° - Obrigações da Federação: quadro de funcionários, escritório ETC...   
7° - Taxa por Cancelamento de provas.  
8° - Pontos de Ranking,  dos Atletas e das Equipes  
9° - Valor do Alvará . 
10° - Criação de um Conselho Consultivo Fecierj  
11° - Valor mínimo das premiações.  
12° - Medalhas e troféus.   
13º - Assuntos Gerais 

 
Dando início aos trabalhos, o Presidente da Fecierj, nomeando o Sr Bernardino Vieira de Oliveira, 

representante do Associação Elite Bike Rio, à presidência da assembléia, que procedeu com a identificação dos 
presentes, de acordo com a lista de presença que passa a fazer parte integrante desta Ata e sugeriu o nome do Sr. 
Artur de Freitas Castro, representante do Associação Ciclística de Petrópolis , para que assumisse a tarefa de 
secretariar os trabalhos, tendo seu nome sido aprovado por unanimidade. 
Em seguida fez a leitura da pauta e deu início às tratativas referentes ao primeiro item.  

 
Ementa: Regimento Interno para 2022 competições chanceladas pela FECIERJ 
 

1- Valor inscrições: 
 

O valor das inscrições para as competições de MTB e Speed da FECIERJ terão o valor de referência fixado em 
R$100,00. A FECIERJ irá recomendar aos organizadores de provas  a seguirem esse valor de referência, 
respeitando as características de cada prova. 
 
2- Classificação das Provas: 
 
Será retomado a classificação das provas rankiadas em: 
 
Estadual 
Classe 1 ou CBC 
Classe 2 
Classe 3 
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Somente poderão participar das categorias Rankiadas conforme regulamento FECIERJ os atletas federados. Os 
organizadores de prova poderão criar categorias "Open" para atletas não federados, por faixas etárias ou não, da 
mesma fora estas categorias extras não terão nenhuma pontuação para geração de ranking na Fecierj. 
 
 
 
3- Pontuação das Classes: 
 
Estadual  
30 - 26 - 22 - 18 - 14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado a partir da 11ª posição 
 
Classe 1 ou CBC 
15 - 13 - 11 - 9 - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado a partir da 11ª posição 
 
Classe 2 
10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado a partir da 8ª posição 
 
Classe 3 
5 - 4 - 3 - 2 - 1 e 1 ponto para todos que estiverem no resultado a partir da 6ª posição 
 
OBS: haverá uma regra de descartes para o ranking individual da menor pontuação da seguinte forma: 
 
A partir de 5 provas = 1 descarte 
A partir de 10 provas = 2 descartes 
A partir de 15 provas = 3 descartes 
 
OBS: está regra atende a todas modalidades  do ciclismo do estado do Rio de Janerio. 
 
4- Valor de Filiação de Clubes e Equipes 
 
Clubes e Associações esportivas*  R$500,00 (mínimo 1 atleta filiado) ou  10 atletas filiados para isenção da taxa 
* Direito a voto nas Assembléias da FECIERJ* 
 
Equipes 
R$300,00 ou pelo menos 10 atletas federados 
 
5- Valor de Filiação atletas 
 
Mantido em $60,00 anuais 
 
6- Obrigações da Federação 
 
- Manter os rankings atualizados mensalmente 
- Enviar Comissário para provas Rankiadas 
- Organizar as competições estaduais de MTB e Speed  
- Garantir o seguro contra acidentes pessoais das competições chanceladas pela FECIERJ 
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7- Cancelamento de Provas 
 
As provas que forem canceladas em um intervalo não superior a 30 dias da realização da mesma. 
Multa $300,00 
 
8- Pontos de Ranking dos Atletas, Equipes 
 
Ranking Individual conforme item 3 
Ranking Equipes: somam apenas os atletas colocados até a 10ª Posição em cada categoria 
 
9- Valor do Alvará 
 
Fixado o valor de R$10,00 por inscrição para todas as competições Rankiadas independente da Classe como 
também as competições Promocionais. 
Como contra partida Será fornecido ao Organizador Alvará da FECIERJ, Apólice de Seguro Contra Acidentes dos 
Atletas. 
 
 
10- Criação do Conselho Consultivo 
 
Foi sugerido a criação de um Conselho Consultivo a fim de auxiliar o Presidente da Fecierj nas decisões em sua 
gestão, podendo acatar ou não a decisão deste conselho por parte do Presidente, contudo a importância deste 
conselho se faz necessária na intensão de ajudar em assuntos polêmicos e de difícil direcionamento dos trabalhos 
da FECIERJ. Este conselho será criado com participantes diversos sempre em número impar para que não haja 
empate nas decisões e a maioria possa votar, dar seu parecer, sem discussão entre os conselheiros, pois não se 
trata de debate e sim posição e deliberação sobre a matéria, em cada assunto apresentado pelo Presidente ou 
demais membros da Diretoria da FECIERJ.  
 
11- Valor mínimo das premiações 
 
Classe 1 ou CBC - R$5.000,00 
Classe 2 - R$3.000,00 
Classe 3 – Livre 
 
12- Medalhas e Troféus 
 
A critério dos organizadores 
 
13- Assuntos Gerais: 
 
- Foi firmado o compromisso de divulgar até 15/11/2021 o calendário de competições para 2022 
- Foi firmado o compromisso de revisar o ranking 2021 revalidando os pontos por equipe dos atletas que   
efetuaram sua filiação após as datas das competições realizadas a partir de Março/21. 
 
Em nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a Assembléia, tendo a presente ata sido por 
mim redigida e assinada pelo presidente da Assembléia, por mim (secretário) e por todos os presentes. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 

Av. Condessa do Rio Novo, nº 1.157 – Centro / Três Rios - RJ – CEP 25.802-280 

Tel: 24 99258 7915 – CNPJ: 11.327.324/0001-55 – act.tresrios@gmail.com 

 

Lista integrantes dos participantes e sua respectiva instituição 
 
Luan – Associação  da Ilha do Governador 
 
Bernardino Vieira de Oliveira – Associação Elite Bike Rio 
 
Sandra Bernardes – ACT 
 
Artur de Freitas Castro – ACIPE – Associação dos Ciclistas de Petrópolis 
 
Aday  Aparecido de Souza – Presidente Fecierj 
 
 
Itaipava/Petrópolis, 16 de outubro de 2021 

 
Bernardino Vieira de Oliveira                                             Artur de Freitas Castro 
                Presidente                                                                              Secretário 
Lista dos presentes: 

 
Atenciosamente,  
 

 
Adair Aparecido de Souza 
Presidente FECIERJ 


