
 
 

 

RANKING CATARINENSE DE MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY OLÍMPICO  

 

As competições de mountain bike no formato Cross Country Olímpico (XCO) no Estado de Santa 

Catarina deverão ser realizadas de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de 

Ciclismo. 

Para que o Ranking Estadual seja democrático, sustentável e mantenha o maior número de atletas 

competindo e treinando, a FCC – Federação Catarinense de Ciclismo – determina que a temporada  

da modalidade Cross Country Olímpico seja realizada no primeiro semestre de cada ano, sendo: 

- Municipais, nos meses de fevereiro, março e abril; 

- Regionais, no mês de maio, preferencialmente no 20º fim de semana do ano; 

- Estadual, no mês de junho, preferencialmente no 24º fim de semana do ano; 

Cada atleta poderá pontuar em apenas 05 corridas durante a temporada, considerando-se, 03 

corridas de classe Municipal, 01 corrida de classe Regional, e 01 corrida de classe Estadual. 

Ao final da temporada, será determinado campeão do ranking estadual aquele que somar mais 

pontos nas cinco corridas, e o critério de desempate é o resul tado na corrida de maior classe. 

As corridas de classe municipal deverão ser organizadas pelos clubes de cada cidade, e apenas uma 

corrida por ano será creditada com pontuação para o ranking estadual em cada município. Quando 

a organização for de um clube federado na FCC, não será necessário o envio de árbitro oficial para a 

corrida, do contrário, é necessário um árbitro. 

Para as corridas Regionais é recomendado um rodízio de cidade-sede a cada ano. São consideradas 

as seis (06) mesorregiões geográficas catarinenses para determinar as sedes das corridas regionais. 

São elas: Norte, Sul, Oeste, Vale, Planalto e Capital. 

Para as classes de corridas Regional e Estadual é obrigatória a presença de árbitro da Federação 

Catarinense de Ciclismo. 

A taxa de Alvará para as corridas da temporada estadual de XCO terão preços distintos de acordo 

com a Classe, e também haverá preço diferenciado para os clubes federados que organizam estes 

eventos. 

Além da taxa de Alvará, também é cobrado uma taxa fundiária por cada atleta inscrito nas corridas 

da temporada; desta taxa, um percentual ficará para o caixa da FCC, e outro percentual será 

guardado no Fundo XCO-SC, o qual será utilizado para custear as despesas de participação dos 

ciclistas catarinenses no Campeonato Brasileiro de XCO do mesmo ano. Para ter direito à receber 



 
custeio de suas despesas no Campeonato Nacional, o atleta deverá estar fe derado na FCC, ter 

participado de pelo menos uma corrida da presente temporada, e também largar efetivamente no 

Campeonato Brasileiro de XCO. O limite de valor de despesas à serem pagas, será o valor integral 

do fundo dividido pelo número de atletas que cumpriram os requisitos.  

Tabela de Pontuação do Ranking Catarinense de Mountain Bike Cross Country Olímpico XCO 

Cls Cl Estadual Cl Regional Cl Municipal 

1º 110 60 30 
2º 90 40 20 

3º 70 30 15 
4º 60 25 12 

5º 50 20 10 
6º 40 18 8 

7º 35 16 6 

8º 30 14 4 
9º 27 12 2 

10º 24 10 1 
11º 22 8 X 

12º 20 6  
13º 18 4  

14º 16 2  

15º 14 1  
16º 12 X  

17º 10   
18º 9   

19º 8   
20º 7   

21º 6   

22º 5   
23º 4   

24º 3   
25º 2   

26º 1   
27 X   

 

 Cl Estadual Cl Regional Cl Municipal 
Meses Junho Maio Fev, Mar, Abr 

Atleta pode correr 1 1 3 
Árbitro FCC FCC Clube Federado 

Alvará 400,00 300,00 200,00 
Alvará para Clube  150,00 100,00 

Taxa Fundo XCO-SC 5,00 10,00 10,00 

Taxa Fundo XCO-SC 
para Clube federado 

 5,00 5,00 

Classe de pontuação E R M 



 
 

Justificamos essa metodologia de uso de temporada regular, para que  os ciclistas possam se 

programar com seus treinamentos, com seu orçamento, suas viagens, com a manutenção de seu 

equipamento, com seus patrocinadores, com sua família, com seus amigos, com seu trabalho, com 

a viagem de férias no mês de agosto, com o casamento em outubro, com as férias escolares em 

julho, com a reforma da casa no segundo semestre, e que ele tenha a certeza que a temporada XCO 

tem começo e fim. 

Também acreditamos que com a cultura de periodicidade de treinamentos e competições, os 

ciclistas catarinenses chegarão melhor preparados para o Campeonato Brasileiro, realizado no 29º 

fim de semana do ano, tendo na temporada catarinense uma crescente de importância e 

competitividade das corridas. 

 

Roger Bergmann 

Ciclista - colaborador 


