QUOTAS ANUAIS DE FILIAÇÃO 2018
A Federação Portuguesa de Ciclismo tem vindo a agilizar os processos administrativos de modo a que todos
os procedimentos sejam realizados de forma mais célere para todos os intervenientes.
Neste sentido, informamos que todas as filiações (competição e CPT) deverão obrigatoriamente ser
realizadas através da plataforma “online” e, consequentemente, os pagamentos deverão ser executados
através da Ref. MB disponibilizada automaticamente pelo sistema no ato da inscrição/renovação.
No caso das filiações de competição, continuará a ser necessário o envio por via postal da documentação
legalmente exigida, nomeadamente os pré-registos “online” e o atestado médico, que deverão vir devidamente
assinados e carimbados. Não serão aceites formulários de inscrição manual.

AGENTES E ENTIDADES
DESIGNAÇÃO

VALOR

EQUIPAS
400 €

Equipas UCI

70 €

Clubes (Competição)1
Clubes (Paraciclismo e CPT)2 e Loja Oficial 2

0€

Grupo-Equipa (CPT)

0€
ORGANIZADORES

Provas até 2 dias de competição anual

100 €

Provas de 3 a 10 dias de competição anual

150 €

Provas de 11 ou mais dias de competição anual

300 €

1 Clubes que pretendam estatuto

de Organizador de Provas de
Competição pagam o diferencial do
valor da quota anual de Clube

2 É obrigatória a filiação de, pelo
menos, um dirigente do Clube ou
Loja Oficial

3 Estão isentos do pagamento

COMISSÁRIOS E INSPETORES ANTI-DOPING

Dirigentes, Técnicos e Outros Agentes (Competição)

25 €

desta taxa os membros efetivos dos
Órgãos Sociais: FPC, Associações
Regionais de Ciclismo, Delegados
da Assembleia-Geral, Sócios
Honorários e Sócios de Mérito,
Delegados Técnicos do Conselho de
Arbitragem.

Dirigentes, Técnicos e Outros Agentes (CPT)

10 €

4

Técnicos Centros de BTT

25 €

Profissionais de Sistemas de Classificação e Cronometragem

50 €

100 €

Internacionais

55 €

Nacionais

30 €

Regionais
AGENTES DESPORTIVOS

3

OUTROS
Taxa de transferência (Clubes de Formação)*

150 €

Cartões Suplementares, Certificados, Credenciais e 2as Vias

15 €

Taxa de urgência (por licença)

15 €

Os ciclistas profissionais
de equipas World Tour e equipas
Continentais Profissionais
podem solicitar até cinco
cartões suplementares; os
ciclistas profissionais de equipas
Continentais Nacionais e de equipas
Profissionais UCI podem solicitar
até três cartões suplementares.

* Em vigor a partir da época 2019/2020 segundo o Regulamento de Compensações
A inscrição de Organizadores de Provas, Comissários e Outros Agentes da Modalidade com funções operacionais
terá de ser efetuado junto da Associação Regional de Ciclismo da sua área de residência.Os Agentes Desportivos que
exerçam mais do que uma função serão filiados pelo valor mais elevado.
O ciclista que se inscreva em mais de um clube em vertentes diferentes, pode solicitar um outro cartão, assim como a
licença especial para o estrangeiro.
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CICLISTAS
DESIGNAÇÃO

VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

EQUIPAS UCI

ESCOLAS
Pupilo (5/6 anos - 2012/2013)

Elite e Sub-23 (Profissionais) (M)

300 €

Benjamim (7/8 anos - 2011/2010)

Elite e Sub-23 (Não Profissionais) (M)

150 €

Iniciado (9/10 anos - 2009/2008)

MASTER + 30 ANOS

18 €

Infantil (11/12 anos - 2007/2006)

Masters 30/40/50/60 (M)

76 €

Juvenil (13/14 anos - 2005/2004)

Master 30/40/50 (F)

44 €

Master 30/40/50 /60 DH (M)

116 €

CADETE- 15/16 ANOS(2003/2002)
Cadete (M)

34 €

Cadete (F)

26 €

PARACICLISMO
TRIAL

JUNIOR - 17/18 ANOS(2001/2000)
Junior (M)

44 €

Junior (F)

26 €

SUB-23 - 19/22 ANOS(1999/1996)

38 €

Todas as categorias
CICLOCROSSE (ÉPOCA 2017/2018)
Prolongamento de licença (Todas as Categorias)

Sub-23 (M)

64 €

Sub-23 (F)

44 €

Sub-23 DH (M)

38 €

Todas as categorias

106 €

ELITE - 23 ANOS (>1995)

10 €

Não se aplica na época de 2018/2019

CICLISMO PARA TODOS (CPT)1
Individual

31 €/30€
19 €/18 €

Elite (M)

74 €

Família 2

Elite (F)

44 €

Corporate 3

Elite DH (M)

116 €

24,75€/23,75€

1 A inscrição na vertente de “Ciclismo para Todos” inclui
a emissão de licença desportiva eletrónica, podendo
também ser emitido o respetivo cartão, a pedido do
praticante, com um custo unitário de 1€.

2 Preço por elemento (dois adultos e um jovem até 15

anos, inclusive). Acrescem 15€ por cada jovem adicional.
A apólice AP tem uma franquia de 60€.

3 Preço por elemento (mínimo de quatro trabalhadores
que integrem o grupo-equipa da respetiva empresa ou
instituição). Acrescem 25€ por cada membro adicional.
A apólice AP tem uma franquia de 60€.

No cumprimento do Protocolo de cooperação assinado entre a Associação de Ciclismo da
Madeira e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

AUDITORIA TÉCNICA PARA OS PERCURSOS DE BTT
DESIGNAÇÃO

ÂMBITO
REGIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

Visita Técnica/dia

100 €

100 €

100 €

Relatório

150 €

300 €

500 €

O Técnico responsável pelas visitas técnicas terá obrigatoriamente de possuir a
Formação de Técnicos de Centros de BTT – Nível I.
O Técnico responsável pela elaboração do relatório terá obrigatoriamente de possuir
a Formação de Tecnicos de Centros de BTT – Nível II.
Os valores apresentados para as visitas técnicas são valores por dia, correspondendo
a 8 horas de trabalho.
Os valores mínimos a serem cobrados nas visitas técnicas, correspondem a 50% do
valor apresentado – ½ dia de trabalho.

