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ASSUNTO: Enquadramento de licenças "Ciclismo para Todos" em eventos de

natureza competitiva
No sentido de clarificar as dúvidas relativas à participação de filiados detentores
da licença “Ciclismo para Todos” em eventos oficiais do calendário, a FPC
recorda e informa o seguinte:
1) A licença desportiva anual de Ciclismo para Todos (CPT) destina-se aos
praticantes que pretendem uma utilização em contexto de recreio, lazer ou
mobilidade.
2) Visando proporcionar um contacto/experimentação com a vertente competitiva,
é autorizada, nos termos regulamentares, a participação de filiados com a
licença desportiva “Ciclismo para Todos – Individual” (CPT) em provas, desde
que integrados na categoria “promoção / open” e ajustada a distância e nível de
dificuldade ao perfil dos participantes;
3) Não é autorizada a atribuição de quaisquer títulos desportivos a detentores de
licença desportiva CPT;
4) Na elaboração de classificações de eventos competitivos, os detentores de
licença desportiva CPT apenas poderão ser considerados na categoria
“promoção / open” e não deverá ser feita diferenciação em função do escalão
etário;
5) É recomendada a atribuição de um dorsal de cor diferenciada aos participantes
em eventos competitivos que possuam licença CPT;
6) Nas competições de XCM é recomendado que os federados CPT apenas
participem na Meia Maratona;
7) As Associações Regionais devem considerar nos seus regulamentos um limite
máximo de participações e/ou épocas desportivas na “promoção / open”, findo o
qual apenas poderão continuar a participar com a licença de competição;
8) As licenças desportivas “Ciclismo para Todos – Inspira Portugal” e “Ciclismo para
Todos – Família” abrangem, em exclusivo, a prática em contexto de recreio e
quotidiano, bem como a participação em eventos não competitivos, estando
excluída a participação em Provas Abertas ou em categorias “promoção/open”.

Com os nossos melhores cumprimentos,

A Direção

