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I.- DISPOSICIÓNS XERAIS 

(Actualización a 08/02/2023) 

 

I-A.- NORMAS XERAIS 

As disposicións que se establecen a continuación constitúen o Regulamento de Ciclismo da Federación 

Galega de Ciclismo e anulan, definitivamente, a Normativa Técnica que fose aprobada con anterioridade a 

esta. 

As disposicións que se establecen a continuación, son un complemento adicional, de carácter 

regulamentario ao establecido no Regulamento do Deporte Ciclista da UCI e serán de aplicación para todas 

as competicións de carácter autonómico. Calquera disposición ou caso non considerado nesta normativa 

técnica, será resolto con base no que se indique no Regulamento do Deporte Ciclista UCI ou nos 

Regulamentos Técnicos e Particulares da Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). 

Os presentes Regulamentos son de aplicación a todas as persoas e entidades que dunha forma ou outra se 

atopen baixo o ámbito da Federación Galega de Ciclismo. Toda persoa natural ou xurídica, baixo o ámbito 

da Federación Galega de Ciclismo, en posesión da licenza federativa, ten a obriga de coñecer os presentes 

regulamentos e, polo tanto, sométese ás consecuencias que poidan derivarse da súa aplicación, sen que, 

en ningún caso, poida alegar ignorancia destes. 

Todas as persoas sinaladas con anterioridade deben ter presente que para todo canto se refira ao 

cumprimento destes regulamentos deben dirixir as súas peticións á Dirección Técnica da Federación Galega 

de Ciclismo, para aclaracións ou solicitude de melloras, ou ao Comité de Competición da Federación Galega 

de Ciclismo para reclamacións de competición ou denuncias disciplinarias, sendo neste caso o 

procedemento, o indicado no Regulamento de Disciplina Deportiva da Federación Galega de Ciclismo. 

 

I-B.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

A Federación Galega de Ciclismo ten competencia para fixar as limitacións que considere oportunas 

respecto á actividade deportiva dos corredores, relacionada coas esixencias propias da categoría, en 

interese da tutela do patrimonio deportivo ciclista.
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I-C.- REPRESENTATIVIDADE 

O Presidente da Federación Galega de Ciclismo, ou o Directivo no que delegue, cando asista a un acto 

ciclista, o presidirá como máxima Autoridade Deportiva Ciclista na Comunidade Autónoma Galega 

 

I-D.- LICENZAS 

1.1 DEFINICIÓN: 

Segundo regulamentación da RFEC 

1.2 PERÍODO DE VALIDEZ: 

Segundo regulamentación da RFEC 

1.3 SEGURO OBRIGATORIO: 

Adaptado á Lei do deporte da Comunidade Autónoma Galega. 

  

I-D.1.- LICENZAS DUN DÍA 

Para fomentar a participación nas probas que organizan os clubs da Federación Galega de Ciclismo, 

poderán participar todos os corredores/as previa obtención, da licenza de 1 día. 

A licenza dun día ten un custo económico fixado nas Obrigas Financeiras da Federación Galega de Ciclismo. 

Autorizaranse soamente as licenzas temporais dun día en todas as probas de Ciclismo Para Todos, Escolas 

e BMX Freestyle.  

A inscrición das licencias dun dia realizarase a través da plataforma de inscrición da FGC, pechándose no 

caso das marchas Ciclismo para Todos, 48 horas antes da proba, e no resto das probas o mércores as 23:59 

horas. 

O seguro só estará vixente mentres se disputa a proba para a que se fai a licenza dun día. 

No caso no que o ciclista sexa menor de idade, deberá de incluír unha autorización dos pais ou titores legais 

No caso de que o ciclista non posúa DNI, deberá figurar o dun dos seus pais ou titores legais e ademais 

incluír unha autorización destes. 
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As licenzas dun día non serán tidas en conta para a elaboración dos censos electorais, nin para os rankings 

ou copas autonómicas. 

Esta validez só se permitirá en probas inscritas no calendario autonómico da Federación Galega de 

Ciclismo. 

A licenza dun día permite disputar a proba na que foi estendida, sendo a cobertura do seguro de R. C. e 

accidentes dende o inicio da proba ata o fin ou peche de control da proba, que se produza por motivos de 

seguridade polas forzas de orde público ou membros da organización. 

 

I-E.- CATEGORÍAS 

Segundo regulamentación da RFEC 

 

I-F.- XUÍCES ÁRBITROS E CRONOMETRADORES 

Segundo Regulamentación da RFEC 

 

I-G.- REGULAMENTO DE ENSINOS DEPORTIVOS 

 

 I-G.1.- LEXISLACIÓN 

Os cursos para a obtención dos títulos de director deportivo de ciclismo, realizaranse de acordo co 

establecido pola Xunta de Galicia e o Regulamento e Normativa da Escola Nacional de Adestradores da Real 

Federación Española de Ciclismo
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I-H.- ORGANIZACIÓN E REGULAMENTOS PARTICULARES DAS CARREIRAS 

Poderán organizar carreiras ciclistas as entidades xurídicas que teñan licenza de club ou de organizador 

en vigor. Para que unha actividade ciclista sexa incluída no calendario autonómico terá que cumprir o 

seguinte requisito: 

Facer a solicitude de inclusión da proba no calendario, a través da zona privada do club, na plataforma web 

da Federación Galega de Ciclismo. 

Os prazos establecidos pola Xunta de Galicia para solicitar as pertinentes autorizacións son: 

- Para as probas e marchas ciclismo para todos de BTT, 3 meses de antelación na Consellería de 

Medio Rural 

- Para as probas de estrada, 30 días hábiles ante a Consellería de Presidencia, Administracións 

públicas e Xustiza 

Isto implica que deberán remitir os regulamentos a Federación como mínimo 15 días antes para a 

expedición dos certificados. 

Para as probas que só requiran a autorización do seu concello ou non necesitan ningún tipo de permiso, o 

prazo de presentación dos regulamentos ante a FGC é de 45 días (o mesmo prazo que as probas de estrada) 

Coa remisión dos regulamentos á Federación, deben achegar as copias dos xustificantes dos pagos das 

taxas federativas e da arbitraxe, sen este requisito non se aprobarán os regulamentos e non se expedirán 

os certificados. 

O abono das taxas administrativas de acordo coas obrigas financeiras do ano natural e para cada categoría. 

As taxas arbitrais deberán ser aboadas segundo as obrigas financeiras do ano natural 

Os carteis de todas as probas (competicións e marchas Ciclismo para Todos) deberan incluír 

obrigatoriamente o logotipo oficial da Federación Galega de Ciclismo. 
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I-I.- PREINSCRICIÓNS E INSCRICIÓNS 

Toda proba competitiva celebrada baixo o amparo da FGC farase por preinscricións telemática. 

- Para as probas que se celebren durante o fin de semana, as preinscricións se pecharán o mércores 

anterior as 23:59 horas (a excepción das probas de BTT-Enduro). 

- Para as probas que se celebren durante a semana, as preinscricións se pecharán tres días antes da 

proba as 23:59 horas. 

As inscrición fora de prazo permítese de maneira extraordinaria coas seguintes condicións: 

- Para as probas que se celebren o fin de semana, ata o xoves anterior as 15:00, cunha penalización 

de 10 € para as categorías escolares e de 30€ po resto de categorías (a partir da categoría cadete). 

- Para as probas que se celebren durante a semana, ata dous dias antes da proba as 15:00, cunha 

penalización de 10 € para as categorías escolares e de 30€ po resto de categorías (a partir da 

categoría cadete). 

- Perdida da praza na orde saída, pasando a ocupar o ultimo lugar na grella de saída. 

Queda totalmente prohibido realizar inscricións pasado estes prazos. Non se aceptarán inscricións, nin 

pagos fóra destes prazos ou o mesmo día da proba 

As categorías cadetes e xuvenís masculino e feminino non pagarán inscrición nas modalidades ciclistas: 

Ruta, BTT-XCO, BTT-XCM, BTT-Resistencia, CX e Pump Track. 

O mesmo día da proba toda confirmación de inscrición polos árbitros, entrega de placas, dorsais e chips 

electrónicos será desde unha hora e media e ata media hora antes da proba, improrrogables. A 

confirmación da inscrición será realizada por persoas con licenza de monitor, director deportivo, licenciado 

ou representante de club con autorización expresa polo mesmo. 

Para probas de estrada, a categoría mínima para poder facer a inscrición do club (tamén para participar no 

sorteo de vehículos seguidores) será a seguinte: 

- Para escolas: monitor 

- Para cadetes ruta: mínimo Nivel I. / cadetes circuíto: monitor 

- Para júnior: mínimo Nivel II. 

- Para sub 23 e elite: Nacional III. Para Másters: Nivel I 

Na proba o vehículo do club só poderá conducilo quen cumpra coa categoría mínima exixible para o sorteo 

e haxa participado no mesmo. Soamente persoal con licenza. 

Os auxiliares terán obrigatoriamente licenza da RFEC. 
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I-J.- CONTROL DE CARREIRAS 

I-J.1.- ACTAS DE CARREIRA E FOLLAS DE INSCRICIÓN 

Os presidentes de Xurado Técnico das carreiras incluídas no Calendario da Federación Galega de Ciclismo, 

subirán á plataforma da Federación a acta, a folla de inscrición, o informe médico e as clasificacións da 

carreira debidamente asinado nun prazo máximo de 3 días dende a súa finalización. 

O Xurado Técnico, se as condicións de cobertura de rede informática o permiten, subirá as clasificacións 

unha vez finalizada a proba, e en todo caso nunca despois de 10 horas da súa finalización. 

 

I-J.2.- RECLAMACIÓNS 

Sempre que as condicións técnicas o permitan ao rematar a competición, o Xurado Técnico expoñerá en 

lugar visible as clasificacións da proba. O prazo para admitir reclamacións ás mesmas comprenderá desde 

a súa publicación ata a cerimonia protocolaria de entrega de premios e deberá facerse por un licenciado, 

que se identificará mediante presentación de licenza ao Xurado-Técnico. 

A reclamación que implique a un menor de idade, só se admitirá na proba que figure na inscrición ao 

monitor, director deportivo, licenciado ou representante de club con autorización expresa polo mesmo. Toda 

reclamación que non cumpra estas condicións será desestimada. 

 

I-K.- EQUIPOS - CESIÓNS EQUIPOS CICLISTAS. 

Segundo Regulamentación da RFEC 

CONTRATOS. 

Segundo Regulamentación da RFEC 

CESIÓNS. 

Segundo Regulamentación da RFEC 

COMPETICIÓNS NO ESTRANXEIRO 

Segundo Regulamentación da RFEC 
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I-L.- CICLISMO ESCOLAR 

A tempada oficial para as probas de escola de estrada e Mini BTT será a comprendida entre o primeiro fin 

de semana de abril ata o primeiro fin de semana de outubro. As modalidades de nova creación ou de 

promoción poderanse calendar durante todo o ano. 

Os nenos/as posuidores de licenzas Infantís, Alevíns, Principiantes e Promesas poderán participar cun 

límite máximo de 25 probas, das cales so 20 probas poderán ser dunha mesma disciplina ao longo da 

temporada, a excepción das probas de Mini DH e Pump Track que non entraran neste cómputo. Sen 

intervalo de días entre elas. Soamente, poderán participar nunha proba por día. 

Para fomentar a participación nas probas que organizan os clubs da Federación Galega de Ciclismo, 

poderán participar todos os nenos/as previa obtención, da licenza de 1 día, que deberá ir obrigatoriamente 

asinada polo pai/nai ou titor. 

A Federación Galega de Ciclismo, fará unha bonificación por un importe equivalente ó aboado pola licenza 

de un día se posteriormente ao pago se obtén a licenza anual. (Neste caso a bonificación deberá ser 

solicitada polo club de destino) 

A Federación Galega de Ciclismo establecerá un rexistro de Escolas de Ciclismo público na súa páxina web. 

I-M.- SELECCIÓN GALEGA 

Calquera corredor/a poderá ser convocado/a para formar parte do equipo autonómico e debe considerarse 

á disposición da Federación Galega de Ciclismo. 

A composición de corredores que formen parte da Selección Autonómica, será a criterio e responsabilidade 

do seleccionador en cada unha das diferentes especialidades. Só poderán ser seleccionados, corredores de 

nacionalidade española, e cuxa licenza sexa emitida pola Federación Galega de Ciclismo. 

En caso de rexeitar ou non presentarse a un requirimento non xustificando a súa ausencia nun prazo de 24 

horas de ser convocado, o/a corredor/a poderá ser suspendido de forma cautelar cun máximo de 30 días 

polo correspondente órgano disciplinario. Non se exime da súa responsabilidade ao responsable do equipo 

ao que pertenza o/a corredor/a, quen será denunciado ante o mencionado órgano disciplinario. 

O/a corredor/a chamado a formar parte do equipo galego, está obrigado a utilizar cada elemento da 

indumentaria e o material posto á súa disposición pola Federación Galega de Ciclismo. Calquera corredor/a 

que sexa seleccionado/a pola Federación Galega de Ciclismo para participar nos Campionatos de España, 

ten a obriga inescusable de participar nos mesmos, na forma e condicións que esta estableza. 
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I-N.- DORSAIS E PLACAS 

O mesmo día da proba desde unha hora e media e ata media hora antes da saída, deberanse recoller os 

dorsais/placas e confirmar a preinscrición ao Xurado Técnico.  

Nas modalidades que a Federación entregue un dorsal e placa, estes serán únicos para toda a tempada. 

Aqueles participantes que se presenten sen a placa ou sen o dorsal, serán sancionados con 5 euros por 

unidade e entregaráselle uns novos. No caso de presentarse co dorsal ou placa recortados será de 

aplicación a mesma sanción.  

Toda proba competitiva efectuarase obrigatoriamente seguindo as seguintes medidas de dorsais e 

soportes. Nova táboa de medidas (Normativa UCI, versión a 11.02.20 

 

 

I-Ñ.- MATERIAIS 

En todas as probas a celebrar de carácter autonómico non estará permitido o arco inchable na liña de meta. 

Nas probas de DH, o arco estará situado a lo menos a 10 metros despois da liña de meta. 

O sistema de megafonía situarase no lugar que non interfira cos labores da oficina permanente da proba, 

deixando polo menos 50 metros de distancia e non enfocando estes á zona de meta e oficina permanente, 

de tal modo que o xurado técnico da proba poida realizar os traballos. 
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I-O.- NORMAS RELATIVAS AO DESENVOLVEMENTO DAS CERIMONIAS PROTOCOLARIAS EN TODOS OS 

CAMPIONATOS DE GALICIA 

O corredor deberá presentarse á cerimonia co maillot/camisola/culotte/pantalón co que competiu ou se llo 

cambia por aseo ou deterioración, cun idéntico. Por analoxía aos campionatos de España, os corredores 

presentaranse sen gorra, cintas ou lentes e bicicletas e todo iso ata o momento en que abandonen o recinto 

previsto para a cerimonia protocolaria. 

Un campión de Galicia poderá vestir a camisola que lle identifica como titular e levar a publicidade 

regulamentaria do patrocinador ou patrocinadores principais, como moi pronto o día seguinte ao que se lle 

entregou. 

 

I-P.- CERIMONIA PROTOCOLARIA DE PÓDIUM PARA TODAS AS PROBAS 

A asistencia á cerimonia protocolaria de pódium é obrigatoria para aqueles corredores que teñan posto de 

pódium. 

O/a corredor/a deberá presentarse na cerimonia protocolaria co equipamento oficial de competición do 

equipo (maillot/camisola, culotte/pantalón dependendo da disciplina), podendo unicamente ser substituído 

polo equipamento de inverno se as condicións climatolóxicas así o aconsellan. 

 

I-P.1.- CERIMONIA PROTOCOLARIA DE PODIO PARA PROBAS PUNTUABLES 

Entregaranse trofeos aos 3 primeiros/as clasificadas/os por categoría. Os trofeos deberán ser iguais 

para os ciclistas femininos e masculinos.  

A asistencia á cerimonia protocolaria de pódium é obrigatoria. No caso de ausencia, a primeira falta, o 

corredor/a será penalizado perdendo a puntuación desa proba na clasificación xeral individual. Na segunda, 

o corredor/a será eliminado da clasificación xeral individual. 

O/a corredor/a deberá presentarse na cerimonia protocolaria co equipamento oficial de competición do 

equipo. No caso de que un corredor/a incumpra ca norma anterior, aplicaráselle as seguintes sancións: a 

primeira vez penalizaráselle na clasificación xeral individual con 40 puntos, a segunda con 80 puntos e a 

terceira descualificaráselle da mesma. 
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I-P.2.- NORMAS A SEGUIR DE PROTOCOLO 

Primeiramente, subirán a podio os tres primeiros clasificados/as de cada categoría para recibir os seus 

premios correspondentes. Recibidos os seus premios, no seu caso, farase a imposición de camisola de líder 

da categoría, no caso de que o/o corredor/para estea presente no podio, manterá o seu lugar no pódium. 

No caso de que o corredor/a non sexa un dos premiados na proba, acompañará aos premiados desde abaixo 

do pódium, Impoñerase o maillot de líder das Copas Galicia aos primeiros clasificados de cada categoría na 

primeira proba, e nas seguintes unicamente cando haxa cambio de líder. 

Unicamente, o/a primeiro/a clasificado/a en a proba poderá subir a súa bicicleta a condición de que as 

condicións do podio permítano, co consentimento do Xurado Técnico da proba. Unha vez finalizada a entrega 

de premios a todas as categorías, subirán todos os líderes masculinos e femininos para a fotografía 

conxunta colocándose por diante do podio, situándose os corredores de categoría elite ou absoluto 

masculino e feminino no centro. A Federación Galega de Ciclismo, ao final das Copas Galicia, entregará 

obsequio aos 3 primeiros clasificados e maillot ao vencedor da clasificación xeral individual de cada 

categoría. 

 

I-Q.- RÁNKING DA FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO 

A Federación Galega de Ciclismo, establecerá un Ránking de puntos para ciclistas con licenza federativa 

galega. Concederanse puntos en todas as probas competitivas de Estrada, BTT XCO, XCM, DHI, END, 

Resistencia e CX que se celebren en Galicia de todas as categorías. 

Elaborarase un Ránking por categoría e disciplina, tanto masculino, coma feminino. Non puntuarán aquelas 

probas que nas súas clasificacións non contemplen distinción de todas as categorías, clasificacións con 

división de categorías (A e B) ou que non posúan categoría de licenza (Sub21). 

A Federación Galega de Ciclismo, entregará ao primeiro clasificado do Ránking de cada categoría un 

galardón como vencedor do mesmo na Gala do Ciclismo Galego. 

Para poder optar ao Ranking da Federación Galega de Ciclismo será necesario haber 

participado/puntuado en polo menos 3 probas ou mínimo un 50% do total das probas. En caso de que 

o número total de probas sexa impar, o redondeo farase a alza. 

O baremo para establecer o Ránking autonómico será en función da clasificación individual de cada proba 

e repartíndose segundo as seguintes táboas
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ESTRADA, BTT,CICLOCROS, PUMP TRACK E TRIAL 

POSTO 

PUNTOS A PUNTOS B PUNTOS C 

Nacionais puntuables 
para as Copas de España 

Para estrada, 
autonómicas en ruta con 
circuitos de una lonxitude 
maior a 10km 

Para estrada circuitos 
con unha distancia menor 
a 10km por volta. 

Campionatos de Galicia 
Autonómicas Puntuables 
para Copas Galicia 

Autonómicas non 
puntuables para Copas 
Galicia 

Voltas e Challenges 
Resto de probas 
nacionais 

Etapas de Voltas e 
Challenges 

1º 150 50 10 

2º 120 40 7 

3º 100 35 5 

4º 90 30 4 

5º 85 25 3 

6º 80 20 3 

7º 75 17 2 

8º 70 15 2 

9º 65 13 1 

10º 60 11 1 

11º 55 10   

12º 50 9   

13º 45 8   

14º 40 7   

15º 35 6   

16º 30 5   

17º 25 4   

18º 20 3   

19º 18 2   

20º 16 1   

21º 14     

22º 12     

23º 10     

24º 8     

25º 6     

26º 5     

27º 4     

28º 3     

29º 2     

30º 1     

No caso de empate, sería o primeiro o que máis primeiros postos parciais obteña, de manterse, 

computaríanse os segundos postos e así, sucesivamente. En caso de persistir o empate, declararase 

vencedor do Ranking FGC o que obteña o mellor posto na última proba do calendario no que haxa 

participado. 
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I-R.- CHIPS. 

Todos os deportistas das categorías que desexen participar nas probas con cronometraxe electrónico da 

Federación Galega de Ciclismo deberán posuír un chip activo. Poderá adquirir dito chip a través da 

plataforma de inscricións das probas das seguinte formas: 

- En aluguer, cun custe de 2 € para cada proba, o chip será devolto o termo da proba para o cal se 

aluga. 

- En propiedade, cun custe de 66,55 €** para uso en todas as probas con cronometraxe electrónico da 

Federación Galega de Ciclismo. Os chips teñen unha duravilidade da batería de entre 5 e 7 anos. 

- Para as categorías Cadete e Júnior, por ser de carácter formativo, en cada proba se lle cedera un 

chip que será devolto o remate da proba, sen custe de aluguer. 

** este importe adaptarase según o prezo do chip da empresa subministradora RACE RESULT 

(https://www.raceresult.com/es-es/shop/ActiveTransponders.php) 

Os ciclistas que extravíen ou se esquezan o chip en propiedade, á hora de formalizar a inscrición deberán 

solicitar obrigatoriamente outro chip activo que entregarase en modo CESIÓN, procedendo ao pago do chip 

extraviado ou esquecido dunha fianza por un importe de 70 €.  

Unha vez devolto o chip extraviado ou esquecido procederase a devolución da fianza dos 70 €, si se produce 

no mesmo día da proba, realizarase en efectivo, se é un día distinto da proba a través de transferencia 

bancaria. 

Os ciclistas que non devolvan o chip activo alugado ou cedido, no caso dos cadetes e júnior, ao termino da 

proba, deberán abonar 70 euros, procedendo á facturación do devandito chip.  

O prazo de devolución do chip ou abono dos 70 € será de 15 dias, se nese tempo non se producise, 

procederase o bloqueo da inscricións nas probas do calendario galego de ciclismo. 

Non esta permitido o uso compartido dos chips. 

Queda totalmente prohibida a participación nas probas con cronometraxe electrónico da Federación Galega 

de Ciclismo sen o chip activo, os deportistas que compitan sen el impoñeráselle unha sanción de 20 €. 

  

https://www.raceresult.com/es-es/shop/ActiveTransponders.php
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I-R.1.- PROBAS CON CRONOMETRAXE ELECTRONICO DA FGC. 

● COPA GALICIA CICLOCROSS 

● COPA GALICIA RESISTENCIA 

● COPA GALICIA ESTRADA MASTER 

● COPA GALICIA ESTRADA CADETES 

● COPA GALICIA ESTRADA JUNIOR  

● COPA GALICIA ESTRADA ELITE-SUB23 

● COPA GALICIA XCO 

● COPA GALICIA DHI 

● COPA GALICA PUMP TRACK 

● CAMPIONATO DE GALICIA CICLOCROSS 

● CAMPIONATO DE GALICIA RESISTENCIA 

● CAMPIONATO DE GALICIA ESTRADA CADETE, JUNIOR E FEMINAS 

● CAMPIONATO DE GALICIA ESTRADA ELITE. 

● CAMPIONATO DE GALICIA ESTRADA MÁSTER. 

● CAMPIONATO DE GALICIA CRI 

● CAMPIONATO DE GALICIA XCO 

● CAMPIONATO DE GALICIA XCM 

● CAMPIONATO DE GALICIA DHI 

● CAMPIONATO DE GALICIA PUMP TRACK 

● OUTRAS PROBAS QUE CONTRATEN O SISTEMA DE CRONOMETRAXE ELECTRÓNICO CA 

FGC. 
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