
 

     

 

VI.- PROBAS EN BMX FREESTYLE 

VI-A.- NORMATIVA XERAL 

As probas de carácter autonómico a celebrar na Comunidade Autónoma de Galicia na modalidade de BMX 

Freestyle desenvólvense polo disposto no presente regulamento, e naqueles puntos non contemplados 

nesta normativa, rexeranse  polo estipulado na Normativa Técnica da UCI.  

VI-B.- DISPOSICIÓNS PRELIMINARES 

Competicións BMX Freestyle 

As competicións BMX  Freestyle serán probas con xurado, nas que os corredores serán avaliados sobre a 

súa capacidade de executar unha rutina, realizando unha ou varias manobras diferentes, coñecidas co 

 

No marco do presente regulamento, as competicións ou probas de BMX Freestyle referiranse a unha ou 

ambas as das especialidades das probas BMX Freestyle Park. 

 

 

Como as competicións BMX Freestyle non son carreiras, só aqueles elementos da Parte I do Regulamento 

BMX Freestyle, haberá que entender por unha/ s competición/é BMX Freestyle. Do mesmo xeito, os 

termos competición e proba son intercambiables. 

VI-C.- CATEGORÍAS E LICENZAS 

Idade dos participantes 

Para a participación en probas, as categorías dos corredores determinaranse en función da idade dos 

participantes. A idade dun corredor virá definida pola diferenza entre o ano da proba e o ano de 

nacemento do corredor.Para participar nunha proba BMX Freestyle, un corredor deberá ter polo menos 7 

anos. A idade mínima de 7 anos fará referencia á idade real do corredor o día de comezo da proba. 



 

     

 

Categoría das competicións 

As categorías de competición recoñecidas pola UCI para as competicións BMX Freestyle serán as 

seguintes: 

Categorías UCI para as competicións BMX  Freestyle: 

a. Homes: elite, de 15 anos ou máis. 

b. Mulleres: elite, de 15 anos ou máis. 

Categorías nacionais para as competicións BMX Freestyle: 

a.homes 

i.homes  amateurs. 

ii.mozos de 7 a 14 anos. 

 

b.mulleres 

i.mulleres  amateurs. 

ii.mozos de 7 a 14 anos. 

 

Para as categorías nacionais, as federacións nacionais poderán decidir modificar os límites de idade, así 

como engadir categorías suplementarias, como outras categorías de idade, categorías abertas* e/ou 

categorías de habilidades.* As categorías abertas son aquelas con un límite de idade ou habilidades 

específicas segundo o definido pola Federación Nacional. 

Un corredor non poderá participar á vez na categoría  amateur e elite durante a mesma tempada. Os 

corredores poderán cambiar de categoría soamente cando renoven a súa licenza ao comezo da tempada 

seguinte. 

Combinación de categorías 

Competicións Park  

Unha proba BMX Freestyle só poderá celebrarse naquela categoría na que cinco ou máis corredores 

completasen a súa inscrición durante o proceso de confirmación. No caso de que unha categoría teña 

menos de cinco corredores rexistrados e confirmados, a categoría poderá ser combinada cunha categoría 

diferente a discreción do organizador da competición. Se houbese cinco corredores rexistrados e 

confirmados durante o proceso de confirmación, a categoría manterase, aínda que á saída preséntese un 

número menor. 



 

     

 

Competicións Flatland  

Para as competicións BMX Flatland, seguirase o proceso anterior para as competicións BMX  Park, con 

todo, o número mínimo de corredores necesarios para celebrar unha competencia separada para a 

categoría será de 3 corredores rexistrados e confirmados despois da confirmación dos corredores. 

Licenzas 

Calquera participante en probas de BMX Freestyle (park ou flatland) deberá ter unha licenza. A licenza 

deberá indicar a categoría do corredor. 

Licenzas un día 

Para fomentar a participación  nas  probas de BMX Freestyle (park ou flatland) autorízase o uso da licenza 

do seguro dun día para as categorías de competición descritas no artigo anterior. 

Obligacións do organizador e de outros licenciados 

Os organizadores de competicións BMX Freestyle e outros licenciados terán as responsabilidades e 

obrigacións establecidas nos artigos 

A organización dunha competición BMX Freestyle poderá decidir limitar o número de participantes nunha 

categoría, pero soamente a condición de que este límite estea estipulado no regulamento da proba. O 

organizador non se opoñerá á participación de ningún licenciado. Do mesmo xeito, o organizador non 

poderá impedir que un corredor que completase a súa inscrición tome a saída, sen prexuízo de toda outra 

disposición dos regulamentos para aplicar. 

Despois da confirmación dos corredores indicada na regulamento, o organizador non autorizará a aceptar 

inscricións. O comisario designado para supervisar a competición decidirá en caso de protesta. O 

descoñecemento das disposicións establecidas na regulamento, ou no programa da proba, non constituirá 

escusa para calquera corredor ou licenciado. 

Recorrido e seguridade 

O organizador proporcionará un servizo de seguridade apropiado, organizando unha cooperación eficaz 

coas autoridades públicas. Sen prexuízo das disposicións administrativas e xurídicas pertinentes e do 

deber de dilixencia xeral, o organizador velará pola seguridade do percorrido da proba e terreo da 



 

     

 

competición, asegurándose que este non teña ningún lugar ou situación que puidese constituír un risco na 

seguridade (corredores, acompañantes, oficiais, espectadores, etc.).  

En ningún caso a UCI, ou as súas federacións nacionais, serán responsables dos fallos do percorrido ou 

instalacións en calquera dos accidentes que poidan producirse. Esta responsabilidade recaerá no 

organizador. 

Os corredores deberán estudar o percorrido e as instalacións de competición con antelación. 

O organizador proporcionará un servizo médico adecuado. 

O organizador designará un ou varios médicos para a asistencia médica aos corredores. 

As instalacións permitirán un traslado rápido ao hospital. Polo menos unha ambulancia deberá seguir a 

competición ou estar dispoñible no lugar da mesma. Antes do comezo da proba, o organizador 

proporcionará aos participantes unha lista de hospitais que poidan ser contactados en caso de lesión. 

Premios 

Toda información relativa aos premios (contía, número, natureza, condicións de atribución) estará 

claramente enunciada no programa ou regulamento da proba. 

Reunión dos corredores 

Se o estiman necesario, o organizador e comisario, actuando conxuntamente, poderán decidir organizar 

unha reunión de corredores. Se non se menciona na regulamento, deberá anunciarse a través dunha 

notificación no lugar de competición, indicando a hora e lugar da mesma (exemplo: anuncialo na zona de 

corredores ou realizar o seu anuncio). 

Rexistro e confirmación dos corredores 

O procedemento de rexistro será controlado polo organizador e especificado na regulamento. Os 

corredores deberán inscribirse nas competicións BMX Freestyle, completando o proceso de inscrición 

requirido polo organizador. O organizador poderá decidir que só acepte inscricións a través  on- line. 

Neste caso, deberá especificarse na regulamento. No caso de que existise un número límite de 

participantes, establecido tamén na regulamento. Deste xeito, as inscricións no lugar da proba soamente 

estarán autorizadas en caso de prazas dispoñibles (se as houbese) e só participantes con licenza 

federativa. 



 

     

 

O organizador poderá aplicar un dereito de inscrición. Neste caso, o pago deste dereito deberá ser 

efectuado como moi tarde no momento do rexistro. A inscrición na competición implica a aceptación do 

programa da proba, así como todas as disposicións contidas na regulamento. Os participantes que non 

alcanzasen a maioría de idade esixida, deberán proporcionar o consentimento dos seus pais no momento 

da súa inscrición, utilizando o formulario proporcionado polo organizador. Polo feito de inscribirse, o 

corredor (pais ou titor) indicará que é apto para a participación na proba desde o punto de vista médico. 

Nin o organizador, nin a  FGC, terán obrigación de dilixencia neste tema, a determinación de aptitude para 

participar será responsabilidade exclusiva do corredor (pais ou titor). 

Confirmación dos corredores 

A confirmación dos corredores será o procedemento efectuado baixo a responsabilidade dun comisario, 

mediante o cal os corredores rexistrados finalizarán o proceso de rexistro. O comisario  terá a autoridade 

exclusiva de decidir se o corredor rexistrado é válido ou non. A confirmación dos corredores efectuarase 

á hora e lugar descritos no regulamento. Durante a confirmación de corredores, cada corredor ou 

representante deberán confirmar a intención do corredor de tomar a saída na proba. A licenza ciclista 

debe ser presentada no momento da confirmación para verificar a identidade do corredor (fóra dos 

participantes con licenza 1 día) que se esixirá o documento de identidade ou pasaporte. 

 

Despois de abonar o dereito de inscrición (se o houbese), asinado calquera renuncia requirida pola 

organización, e completada a confirmación, o corredor será considerado completamente rexistrado para 

a competición. Neste punto, consignaráselle ao corredor unha acreditación permitíndolle a súa 

participación na proba. Os corredores deberán estar debidamente rexistrados antes de comezar a 

adestrar. Non estarán autorizados a facelo ata que non se complete totalmente este proceso. Para 

inscribirse na competición, todos os corredores deben aceptar respectar o regulamento e ao mesmo 

tempo, o deseño e a forma do perímetro onde se realizará a competición. 

 

O organizador proporcionará ao comisario e ao colexio de xuíces unha lista definitiva por categoría 

daqueles corredores que completasen o proceso de rexistro e confirmación. 

 

Non se aceptarán inscricións unha vez finalizada a confirmación de corredores. Do mesmo xeito, todo 

corredor rexistrado que non estea presente durante o proceso de confirmación de corredores deberá ser 

eliminado da lista de rexistrados, non estando autorizado a tomar a saída. Un corredor cuxa licencia non 



 

     

 

poida ser verificada, e cuxo status en tanto que licenciado non suspendido non puidese establecerse, non 

poderá tomar a saída nin figurar na clasificación da proba. 

 

Despois de completar o proceso de confirmación dos corredores, o comisario e a organización 

establecerán as listas de participantes e grupos de adestramento (se os houbese) para a competición. 

Clasificación e resultados 

Unha vez finalizada unha competición BMX Freestyle, os resultados (clasificación final) de cada categoría 

serán expostos na zona de corredores antes da cerimonia de entrega de premios. En caso de categorías  

reagrupadas, seguida á confirmación dos corredores, os resultados da categoría  reagrupada figurarán 

nas categorías de orixe, en vista da atribución de premios e de puntos. 

Entrega de premios 

Todos os corredores implicados deberán, en función do seu posto e clasificación, participar nas cerimonia 

protocolarias tal e como se describe no regulamento. 

Salvo mención contraria, os corredores presentaranse ás cerimonias protocolarias en vestimenta de 

competición. 

Supervisión das competicións BMX Freestyle 

O procedemento das competicións BMX Freestyle será supervisado por un comisario e por un colexio de 

xuíces. O organizador velará particularmente para que estes oficiais poidan traballar nas mellores 

condicións. 

O comisario actuará como director de competición, sendo o responsable de supervisar os aspectos 

deportivos da proba de conformidade aos Regulamentos UCI. O colexio de xuíces será responsable de 

avaliar o rendemento dos corredores durante a competición e entregar os resultados. 

O comisario, colexio de xuíces, e representantes da organización, reuniranse antes do comezo da proba. 

Do mesmo xeito, participarán na reunión de corredores. 

 

 



 

     

 

VI-D.- VESTIMENTA E EQUIPAMENTO 

A bicicleta 

As bicicletas utilizadas nas competicións BMX Freestyle serán conformes ao espírito e principio do 

ciclismo como deporte. O espírito presupón que os ciclistas concorran en igualdade. O principio afirmará 

a primacía do home sobre a máquina. As bicicletas e accesorios utilizados nas competicións BMX 

Freestyle serán do mesmo tipo que aquelas comercializadas a calquera persoa que practique BMX 

Freestyle como deporte. Será responsabilidade de cada licenciado verificar a conformidade do seu 

equipamento. 

O comisario terá a autoridade de rexeitar calquera equipamento que considere poña en risco a 

seguridade do corredor ou outra persoa.  

As bicicletas utilizadas nas competicións BMX Freestyle son vehículos con dúas rodas do mesmo 

diámetro. A roda dianteira é directriz, mentres a roda traseira é accionada mediante un sistema que 

comprende de pedais, un  pedalier e unha cadea, sen calquera tipo de asistencia eléctrica ou outra. As 

bicicletas de piñón fixo non están autorizadas.  

As bicicletas utilizadas nas competicións BMX Freestyle deberán ser do tipo denominado bicicleta  BMX. 

Esta posición requirirá soamente os seguintes puntos de apoio: os pés sobre os pedais e as mans sobre o 

guiador. Un  sillín é obrigatorio. A bicicleta deberá ter un guiador que permita subir e manobrar en 

calquera circunstancia, con total seguridade. 

 

Fóra dos corredores rexistrados na categoría novas, todas as bicicletas utilizadas nas competicións  BMX  

 das rodas cos 

todo, estas rodas non serán máis pequenas qu

competicións BMX Freestyle poderán estar equipadas dun ou varios repousa-pés, igualmente coñecidos 

 

Equipamentos de seguridade 

Será obrigatorio para todas as categorías levar un casco certificado para a práctica do ciclismo. Este 

casco deberá levar en todo momento polo corredor sobre a súa bicicleta. Só os accesorios aprobados 

polo fabricante poderán engadirse aos cascos. A correa do casco deberá estar atada de maneira segura 



 

     

 

todo o tempo mentres o corredor estea encima da súa bicicleta, durante a competición, quecemento e 

adestramento. Recoméndase que os corredores leven:  

a.proteccións para as costas, cóbados, xeonllos e ombreiros. 

b.protección para as  vértebras cervicais. 

Vestimenta 

Os corredores que participen en competicións BMX Freestyle portarán unha vestimenta que se asocie 

tradicionalmente ao BMX Freestyle. Esta vestimenta, por deseño ou fabricación, non constituirá un perigo 

para a seguridade do corredor (exemplo: roupa moi ampla que puidese engancharse á bicicleta do 

corredor). Do mesmo xeito, o deseño ou publicidade impresa sobre a vestimenta non deberá conter 

declaración ofensiva ou imaxe susceptible de danar a imaxe pública do organizador,  FGC, UCI, ou BMX 

Freestyle como deporte. Para evitar dúbidas, os corredores deben usar unha camisola (con ou sen 

mangas) durante o adestramento oficial, a competición, nas cerimonias protocolarias e actividades de 

prensa. Do mesmo xeito, o deseño ou a publicidade impresa na devandita roupa non debe conter 

ningunha declaración ou imaxe ofensiva que poida afectar a imaxe pública do organizador, a FGC, UCI ou o 

BMX Freestyle como deporte. 

Identificación dos corredores 

Os corredores portarán en todo momento a identificación visual proporcionada polo organizador 

(adhesivo, brazalete, dorsal, ou outros). Os corredores que non porten a identificación, poderalles ser 

rexeitado o seu acceso aos lugares de competición e impedirlles tomar a saída. 

Regras particulares para as competicións Flatland 

Aínda que é recomendado, os cascos non son obrigatorios para as competicións BMX Flatland. 

En caso de rotura da bicicleta ou un dos seus compoñentes durante unha volta, o ciclista pode optar por 

continuar, deter ou cambiar a bicicleta. Non se outorgará tempo adicional nin tempo de espera. 

VI-E.- COMPETICIÓNS BMX FREESTYLE  

Seguir as disposicións marcadas na Normativa UCI, Probas de BMX Freestyle (Versión 11.02.20) 

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/452/doc_5e54f8de97b2f9_76014

083_06-Pruebas-BMX-Freestyle-act--20200211.pdf 

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/452/doc_5e54f8de97b2f9_76014083_06-Pruebas-BMX-Freestyle-act--20200211.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/452/doc_5e54f8de97b2f9_76014083_06-Pruebas-BMX-Freestyle-act--20200211.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/452/doc_5e54f8de97b2f9_76014083_06-Pruebas-BMX-Freestyle-act--20200211.pdf

