COPA SOUL RS 2020
DE MONTAINBIKE
Este regulamento tem o objetivo de estabelecer critérios gerais para a Copa Soul RS 2020.
Estão previstas CINCO etapas, conforme calendário abaixo, quaisquer que sejam as condições climáticas
do dia, desde que não ofereçam riscos aos participantes.
1. Regulamento – Todo participante é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a
inscrição, o participante tem o dever de ler o documento. Os inscritos na competição estão
automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim como todas as regras
descritas e estipuladas.
2. Etapas: Estão pré-definidas CINCO etapas com os seguintes locais e datas:
a) #1 Monte Paschoal XCM – 15 de março
b) #2 Lomba Grande XCM – 24 de maio
c) #3 Zona Sul XCM – 12 de julho
d) #4 Calafat XCO – 16 de agosto
e) #5 Tramontina XCM – 25 de outubro
As etapas poderão sofrer alteração de datas e/ou inversão de ordem conforme disponibilidade de locais
a critério da organização, inclusive a inclusão ou exclusão de uma ou mais etapas, tais alterações, se
houverem, serão comunicadas via redes sociais da à bloc, Soul Cycles e suas Lojas HUB com antecedência
mínima de 30 dias;
3. Glossário:
MTB: Montain-bike;
XCM: Cross-country Marathon;
XCO: Cross-country Olímpico;
XCE: Cross-country Eliminator
XCT: Cross-country Time Trial;
XCP: Cross-country Point to Point;
XCS: Cross-country Short-track;
E-Bike: Bicicleta elétrica;
Gravel-bike: Bicicleta para cascalho;
4. Programação geral das etapas:
i. Os horários específicos de cada atividade estão definido na programaçãos de cada etapa no site e estão
previamente definidos em turnos para os dias do evento (podendo variar em função de condições
climáticas ou adequação das modalidades e categorias à critério da organização):
Sábado:
a. Não haverá programação oficial para o Ranking da Copa Soul RS 2020, mas poderá haver evento
paralelo sem soma de pontos no sábado à tarde, com ou sem premiação para a atividade;
Domingo:
a. Entrega de kits
b. Desafios, passeio, kids, etc;
c. Pós-desafio – Premiação de todas as modalidades e categorias conforme os pódios forem sendo
completados, podendo ser antecipado.
ii. Tempo limite – serão:
LIGHT: 02:30
SPORT: 04:00

PRÓ: 06:00 (desde que o líder da prova não tenha concluído seu desafio no momento da abertura da
última volta);
Após a passagem do primeiro atleta geral Pró, não será mais permitido aos atletas abrir nova
volta, no caso de a prova ter tal formato.
Para qualquer das modalidades, o atleta que não cruzar a linha de chegada dentro do tempo terá
sua volta excedente desconsiderada e poderá não contará mais com o apoio e orientação de percurso e
estará automaticamente impedido de cruzar pelas propriedades particulares liberadas para a passagem
do desafio.
Após o tempo limite, o atleta poderá permanecer apenas nas vias públicas e, em caso de áreas
privadas poderá ser convidado a ser retirar do local. O atleta não terá direito a eventuais brindes ou
medalhas após ultrapassar o tempo limite.
Os pontos de apoio, orientação de percurso e hidratação intermediários no percurso serão desativados,
ou seja, cortados do evento proporcionalmente à distância e tempo total da prova conforme sua posição
em relação ao início do desafio. Bem como o atleta poderá ser impedido (cortado) de continuar no evento
caso não passe pelos pontos de controle dentro da média mínima estimada para à prova, além de poder
ser convidado a ser recolhido por veículo de apoio.
iii. Cronometragem – Cada atleta poderá receber um chip vinculado ao seu CPF e se responsabiliza pelo
mesmo. Casos de chips perdidos durante a prova ou não previstos neste regulamento serão analisados
individualmente pela organização. O Chip deverá ser usado corretamente conforme orientação entregue
junto com o kit. Caso o atleta tenha dúvidas, deverá perguntar para um dos organizadores e staffs como
proceder. O uso inadequado do chip poderá acarretar em falhas na cronometragem ou mesmo na
ausência do tempo do atleta, sendo ele, neste caso, o responsável pelas consequências.
5. Hidratação e alimentação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado e alimentado
adequadamente. A organização disponibilizará mesa de frutas e hidratação na área de largada/chegada e
em pontos dos percursos para os atletas. Esses pontos de apoio, somente os atletas com identificação do
evento poderão usufruir e serão desativados conforme corte em progressão indicada acima.
6. Percurso – O competidor é obrigado a permanecer no percurso designado pela organização, sob pena
de punição ou desclassificação para quem burlar o percurso. O uso de atalhos é proibido. É de
responsabilidade do atleta ter conhecimento e permanecer no percurso designado, bem como fazer a
adequada leitura e interpretação da sinalização apresentada.
7. Ajuda – Não será permitido apoio mecânico externo fora dos pontos de apoio oficiais do evento.
Entretanto, os competidores participantes do desafio poderão dar ajuda uns aos outros, desde que ambos
estejam inscritos no evento e devidamente identificados, sendo limitados a água, comida, primeiros
socorros e reparo emergencial do equipamento ou troca de peças entre eles (exceto quadro da bicicleta).
8. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou de qualquer
espécie são casos de advertência/banimento do atleta em questão. Esta regra vale em todas as
modalidades, seja com outros atletas, staffs, equipe médica ou membros da organização.
9. Protestos – Os protestos de qualquer natureza devem ser submetidos em até 30 (trinta) minutos após
a divulgação dos resultados, que é feita pela organização em um local designado especificamente para
este fim. Os protestos devem ser submetidos por escrito e assinados pelo acusador. Acusações formais
contra outros atletas também devem ser feitas por escrito e descrever o caso com precisão. Todos os
protestos serão investigados. O protesto terá uma caução de R$ 250,00 em espécie, caso verificada a
veracidade do fato, mediante provas e/ou testemunhas imparciais apresentadas pelo acusador, o valor
será integralmente devolvido ao acusador.
10. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração e à critério da organização, observando
as referencias técnicas da CBC e UCI, a penalidade máxima será desqualificação dos resultados do evento
e/ou perda de premiação. Podendo chegar ao banimento do campeonato como um todo.

11. Alteração – O atleta poderá solicitar mudança referente à modalidade/percurso em até 7 dias antes
do evento. Após esse prazo, não será possível mais efetuar qualquer alteração na inscrição.
12. Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela organização,
mediante apresentação de documento de identificação com foto. Ao receber o kit, o atleta deverá conferir
o conteúdo. Não haverá entrega posterior, mesmo para os que desistirem de participar da competição, a
qualquer tempo. Caso o atleta necessite que seu kit seja retirado por terceiros, basta fazer uma declaração
de próprio punho, devidamente assinada e apresentar cópia de documento de identificação com foto do
proprietário do kit, a ser entregue pelo responsável pela retirada.
Se adquirida, o tamanho da camiseta informada no ato da inscrição é para caráter de referência e não
garante a reserva. Será entregue o tamanho informado pelo atleta ou o mais próximo possível conforme
disponibilidade.
13. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela organização em
suas ações de marketing e de seus parceiros. Também concede à mesma os direitos de utilização de sua
imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos futuros.
14. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do atleta. A organização
não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit de atleta. A organização da prova não se
responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou prejuízo que porventura os atletas venham
sofrer durante a participação no evento.
15. Estrutura:
i. Seguro atleta para todos os atletas com inscrições pagas;
ii. Equipe médica socorrista com ambulância de prontidão para o primeiro atendimento de eventuais
acidentes, e para eventual remoção e encaminhamento à rede pública de saúde:
a. Na rede pública se dará a continuidade ao atendimento dito tanto de emergência como de
qualquer outra necessidade, sob responsabilidade desta, ficando a organização isenta de quaisquer
despesas médicas, medicamentais, tratamentos adicionais que por ventura o atleta venha a ter;
b. O acompanhante ou responsável do atleta poderá optar por outro sistema de atendimento
médico (remoção/transferência, hospital, serviço de atendimento médico entre outros) eximindo a
organização de quaisquer responsabilidades, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
iii. Registro fotográfico oficial do evento, com a disponibilização de algumas imagens em baixa resolução
e opção de compra de imagens em HD;
iv. Lava-bike com auxílio da equipe de apoio;
v. Banheiros, chuveiro e vestiários para os atletas;
vi. Espaço destinado à montagem de barracas e tendas das equipes, conforme solicitação a ser enviada
por e-mail com antecedência mínima de 48 horas ao início do evento, este espaço deverá proporcional
ao número de atletas inscritos daquele grupo, sem que esta montagem interfira no bom andamento do
evento como um todo, e com no mínimo uma hora de antecedência em relação ao início do desafio, bem
como ser desmontada até no máximo duas horas após o final da cerimônia de premiação.
16. Numeração – O número do atleta/equipe é pessoal e intransferível. Não é permitida qualquer
alteração e mutilação neste número, sob pena de desclassificação.
17. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências
decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de qualquer
natureza. Fica a organização, bem como quaisquer dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos
da responsabilidade. As atividades esportivas envolvidas são extenuantes. Para poderem participar, os
competidores devem estar em excelente forma física. Sua saúde e bem-estar são de importância
fundamental. Antes de se inscrever neste tipo de desafio ou competição faça uma avaliação médica e
procure um profissional para avaliar sua aptidão física. Além de que:
i. É indicado que todo o atleta tenha um plano de saúde particular e seguro apropriado;

ii. Ao realizar a inscrição o atleta declara ter aptidão para participar do evento.
18. Esportividade – Não serão tolerados quaisquer atos, formas de trapaça ou obtenção de vantagens
ilícitas para a execução da prova, por parte do atleta, seus familiares ou quaisquer que sejam os envolvidos
que venham a beneficiar de forma direta ou indireta. Além de:
i. Manter durante todo o tempo uma conduta esportiva;
ii. Ser responsável pela sua própria segurança e a segurança de outros;
iii. Ser responsável pela compreensão e cumprimento das Regras de competição deste regulamento;
iv. Obedecer às instruções da organização do evento;
v. Tratar os outros competidores, organização, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;
vi. Não fazer uso da linguagem vulgar ou de baixo calão;
vii. Após abandonar a competição, informar a organização;
viii. Ser responsável pelo resíduo gerado, leva-lo até as lixeiras dispostas na concentração do evento, seja
por lanches ou brindes entregues pela organização, seja levado pelo próprio atleta ou seus convidados,
sendo que qualquer resíduo deixado pelo atleta em qualquer parte do percurso ou local da concentração
acarretará na advertência verbal, em caso de não correção da falha acréscimo de 5 minutos no seu tempo
geral de prova e em caso de reincidência desclassificação do evento;
ix. Atletas suspensos ou expulsos por quaisquer federações esportivas ou por suas entidades filiadas, não
poderão participar deste evento;
x. Fica proibida a venda de produtos de qualquer natureza, exibição de material político, música alta,
cobrança de ingressos nas tendas, balões de publicidade, venda de alimentos, brinquedos coletivos, fogo
de qualquer espécie, limitação de espaços exclusivos, reserva de espaços, todos, exceto com autorização
expressa emitida pela organização e em locais previamente determinados;
xi. Qualquer empresa, entidade ou profissional autônomo que queira explorar comercialmente os eventos
deve contatar a organização com antecedência para formalização de acordo de negócio.
19. Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões. Questões de conduta no evento
serão baseadas nas regras das UCI, conforme disponível em seu site, guardadas devidas proporções. A
organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento sem aviso prévio.
20. Distâncias e percursos – Os desafios contarão com distâncias distintas que podem variar conforme as
condições de solo, altimetria, clima, etc., e dependendo dos percursos e modalidades disponíveis para
cada etapa.
Ficam estimadas as seguintes distâncias:
a. Light: 15 a 30km (sem ranking)
b. Sport: 30 a 60 km
c. Pró: 45 a 90 km
Os percursos poderão ser definidos em voltas para composição das distâncias totais estimadas
acima, ou por tempo decorrido em caso de a voltas menores.
Os atletas deverão estar no local de largada com no mínimo meia hora de antecedência,
devidamente equipados e aptos a participar do desafio.
O percurso poderá passar por estradas e ruas normais, abertas ao fluxo de veículos e pessoas,
onde o atleta deverá respeitar rigorosamente as normas nacionais de trânsito e a mão de direção das vias,
sempre seguir pelo lado direito e borda destas. Sendo que a organização não se responsabiliza pelas
condições das pistas e pavimentação, ou pelos defeitos que eventualmente estas vias podem apresentar.
21. Inscrições
a. As inscrições para o evento deverão ser efetuadas em site a ser divulgado pela nas redes sociais da à
bloc eventos & esportes, Soul Cycles e Lojas HUB;
b. O valor final das inscrições, conforme disponibilidade de vagas estarão informados no site e dependem
de lotes, promoções, etc.

c. Sugerimos a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados a uma instituição idônea de
amparo a pessoas carentes, a ser definida para cada etapa. A entrega da doação deverá ser realizada no
local e momento da retirada do kit;
d. O local, data e horários para retirada antecipada dos kits serão divulgados nas redes sociais da à bloc
eventos & esportes, Soul Cycles e Lojas HUB;
e. Poderão haver inscrições para o evento disponíveis no local e dia do evento, caso não tenha sido
atingido o número máximo de inscritos, ou a critério da ORGANIZAÇÃO;
f. O atleta que fizer inscrição a menos de dois dias ou no local do evento poderá ter seu número fora da
ordem geral da categoria;
g. PCDs, pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e inferior a 18 (dezoito) anos, têm
direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Para comprovação da idade se faz necessária a
apresentação de documento original de identidade no dia da retirada de kits.
22. Identificação e categorias:
i. Na entrega de kits cada atleta receberá (além de brindes dos patrocinadores e do chip de
cronometragem, se for o caso) uma placa numérica para ser fixada na bicicleta.
ii. Em todas as modalidades o atleta precisa estar identificado com seu número de participação. Caso
atleta seja flagrado sem no mínimo qualquer uma das numerações nas transições e durante a prova,
poderão ser acrescentados 5 minutos ao seu tempo final de prova.
iii. As categorias e modalidades esportivas podem transitar por terrenos diferentes e variados (terra, água,
lama, banhado, pedras, cascalho, areia, etc., podendo eventualmente passar por trechos pavimentados).
iv. As ordens de classificação e de premiação dos atletas obedecem à categoria de inscrição. Não há dupla
premiação exceto para os atletas Orange Team, portanto os atletas inscritos na Elite não concorrem a
premiação por idade e vice-versa e também, a Elite, não concorre a premiação Orange Team.
v. As colocações em cada categoria serão definidas pela apuração do tempo total bruto gasto por cada
competidor para completar o percurso, definido e determinado pelos tapetes e/ou comissários de
cronometragem.
vi. As categorias por distância e modalidades são:
A. PRÓ:
a. Masculino adulto:
i. Elite (maiores de 18 anos, critério técnico);
ii. Sub 30, nascidos entre 2002 a 1991 (inclusive);
iii. Master A1, nascidos entre 1990 e 1986 (inclusive);
iv. Master A2, nascidos entre 1985 e 1981 (inclusive);
v. Master B+, nascidos antes de 1980 (inclusive);
b. Gravel, maiores de idade, sem distinção de idade e gênero (distância reduzida ou DUAS voltas);
c. Feminino adulto:
i. Elite; (maiores de 18 anos, critério técnico);
B. SPORT:
a. Junior (sem distinção de gênero), nascidos entre 2006 e 2002 (inclusive);
b. PCD: Pessoa Com Deficiência, maiores, sem distinção de idade e gênero;
c. Nelore*, (Atletas com peso de 95kg ou mais) maiores de idade, sem distinção de gênero;
d. Masculino adulto:
i. Sub 30, nascidos entre 2002 e 1991 (inclusive);
ii. Master A1, nascidos entre 1990 e 1986 (inclusive);
iii. Master A2, nascidos entre 1985 e 1981 (inclusive);
iv. Master B1, nascidos entre 1980 e 1976 (inclusive);
v. Master B2, nascidos entre 1975 e 1971 (inclusive);
vi. Master C, nascidos entre de 1970 e 1961 (inclusive);

vii. Marter D+, nascidos antes de 1960 (inclusive);
d. Feminino adulto:
i. Sub 30, nascidas entre 2002 e 1991 (inclusive);
ii. Master A, nascidas entre 1990 e 1981 (inclusive);
iii. Master B+, nascidas antes de 1980 (inclusive);

C. LIGHT, SEM ranking:
a. Junior, nascidos entre 2010 e 2002 (inclusive), sem distinção de sexo;
b. E-bike, sem distinção de idade e gênero
c. Masculino adulto:
i. Sub 30, nascidos entre 2002 e 1991 (inclusive);
ii. Master, nascidos entre 1990 e 1971 (inclusive);
iii. Gran-Master, nascidos antes de 1970 (inclusive);
d. Feminino adulto:
i. Master, nascidas entre 2002 e 1981 (inclusive);
ii. Gran-master, nascidas antes de 1980 (inclusive).
*Na retirada do KIT o atleta Nelore deverá estar com 95Kg ou mais. A organização fará a conferência do
peso do atleta que será medida por uma balança, estando este somente de cueca e sem qualquer
equipamento ou acessório, caso o atleta não atinja o peso mínimo este será automaticamente
enquadrado na sua categoria por idade.
D. Se houver menos de 5 atletas na categoria, a organização poderá, a seu critério, agrupar estes atletas
em uma categoria considerada superior tecnicamente (exceto PCD e menores de idade). Sendo que
somente o pódio será agrupado, as pontuações dos Rankings serão distribuídas normalmente pelas
categorias da inscrição.
E. Os menores de idade deverão apresentar autorização registrada em cartório pelo responsável legal.
23. Equipamentos e modalidades:
i. Bicicletas:
a) MTB:
É obrigatório o uso de bicicleta do tipo Mountain-Bike.
b) GRAVEL/CYCLOCROSS:
É obrigatório o uso de bicicleta do tipo Gravel ou Cyclocross (originais ou adaptadas), estas devem
obrigatoriamente conter:
a. Pneus com no máximo 1,9” ou 48mm (devidamente gravado originalmente na
banda do pneu e em perfeita legibilidade)
b. Guidão em forma curva/gota;
c. Sistema de troca de marchas do STI, podendo conter acionamento adicional de
freios;
d. Garfo rígido (sem partes que absorvem impactos abaixo do quadro;
e. Quadro rígido (sem partes móveis abaixo do toptube).
Estas bicicletas podem conter:
a. Sistemas de amortecimento entre a mesa do guidão e o quadro e no canote do
selim;
b. Partes fixas flexíveis na construção do quadro e/ou garfo, desde que não constituam
sistema de amortecimento do tipo “suspensão.

c) E-BIKE: Somente são permitidas e-bike com motor elétrico que oferece assistência a pedalada,
isto é, é necessário pedalar para receber o impulso do motor, além de:
a. A potência máxima permitida do motor elétrico é 250 watts;
b. Velocidade máxima disponibilizado pelo motor elétrico de 25km/h;
c. Quando não está pedalando o ciclista poderá receber assistência do motor limitada a 6
km/h;
d. O ciclista deve competir até o final da prova com a mesma e-bike e a mesma bateria
e. A e-bike não poderá receber assistência recarga da bateria ou bateria extra.
ii. Para todas as modalidades NÃO é permitido o uso de clip no guidão.
iii. O apoio lateral de guidão (bar-end) é permitido, mas não é indicado devido as passagens por árvores
e outros anteparos naturais e criados que podem eventualmente engatar neste tipo de dispositivo e
ocasionar a queda do atleta e aos demais participantes, e não poderá exceder 9 cm. Exceto nos desafios
de XCE, XCC e XCO onde ele é PROIBIDO;
iv. O pedal clip é permitido e indicado.
v. Uso obrigatório do capacete em todo o percurso. Se o atleta for flagrado sem o equipamento
devidamente posicionado e afivelado à sua cabeça durante o tempo de competição, este estará sujeito a
penalização de 5 minutos de acréscimo no tempo final da prova. Caso resista ou haja reincidência o atleta
será desclassificado.
vi. O atleta deverá participar o tempo todo com os pés calçados fechados. Aquele flagrado descalço e em
deslocamento sobre a bicicleta sofrerá uma penalidade de cinco minutos e poderá prosseguir se
regularizar a situação, em caso de reincidência será desclassificado;
vii. A largada poderá ocorrer em movimento, todas as distâncias e categorias em um mesmo pelotão ou
separadas por distâncias e categorias, à critério da organização conforme condições do percurso, caso
ocorra em movimento, nenhum ciclista pode ultrapassar a traseira do veículo madrinha, e caso isso ocorra
será advertido verbalmente na primeira vez e na reincidência será desclassificado, este veículo será
devidamente identificado e indicado pela organização no momento da largada, o veículo sairá à frente e
aumentará sua velocidade gradualmente indicando o prosseguimento do desafio;
viii. O competidor deverá terminar a prova com mesma bicicleta (quadro) que iniciou. Em caso de quebra,
o competidor deverá carregá-la até a área de apoio oficial onde poderá receber ajuda externa para reparo;
ix. Não é permitido participar do desafio com a camisa totalmente aberta;
x. É proibido o uso de fones de ouvido, caso isso ocorra durante o tempo de competição este estará sujeito
a penalização de 5 minutos de acréscimo no tempo final da prova. Caso resista ou haja reincidência o
atleta será desclassificado.
xi. É aconselhável o uso de luvas e óculos de proteção.
xii. Ultrapassagem – O atleta mais lento é obrigado a facilitar a ultrapassagem do atleta mais rápido,
principalmente retardatários, ao receber a solicitação do mesmo. Porém, se durante a corrida dois atletas
estão disputando posição, o atleta que ocupa a posição da frente não tem a obrigação de abrir caminho.
Vale ressaltar, entretanto, que este atleta não pode interferir completamente ou impedir o progresso do
outro atleta.
xiii. Vácuo – o vácuo é permitido, desde que realizado por atletas inscritos no evento, portando, com
número devidamente afixado e jamais gerado por veículos automotores ou outros que não sejam
bicicletas;
24. Pontuação das etapas e Rankings:
Os atletas somarão pontos que terão validade para o Ranking chamado Copa Soul RS, e como forma de
garantir a competitividade entre os atletas, estes receberão pontuação conforme sua colocação em
TODAS categoria e distâncias (exceto Light) que serão:
i. 1º colocado 30 ptos
ii. 2º colocado 25 ptos
iii. 3º colocado 22 ptos
iv. 4º colocado 20 ptos
v. 5º colocado 18 ptos
vi. 6º colocado 15 ptos

vii. 7º colocado 12 pontos
viii. 8º colocado 9 pontos
ix. 9º colocado 6 pontos
x. 10º colocado 3 pontos
xi. 11º em diante 1 pto cada
O primeiro critério de desempate será o confronto direto na última etapa. A pontuação só tem validade
para os atletas que completarem ao menos uma volta completa no percurso e passarem pelo pórtico de
cronometragem.
ORANGE TEAM é um ranking paralelo específico para atletas que usarem bicicletas Soul ou BMC nas
etapas, e somam pontos em paralelo ao ranking geral, é válido somente para:
a. Atletas que participarem dos desafios com bicicletas Soul ou BMC que no momento de sua
inscrição marcarem tal opção;
b. Realizar o check-in após o desafio no estande da Soul com a plaquinha do kit fixada na bicicleta.
Os atletas que participarem das categorias Orange Team somarão os pontos conforme seu
posicionamento da sua categoria de origem convertido para este paralelo, e serão premiados ao final do
ano nas categorias:
1. PRÓ Masculino:
a. Sub 30
b. Master A1
c. Master A2
d. Master B+ (40 anos ou mais)
2. SPORT Feminino:
a. Sub 30;
b. Master A;
c. Master B+ (40 anos ou mais)
25. Premiação:
A) De cada etapa:
Começará 30 minutos após a equipe de apuração da cronometragem ir fechando os pódios de cada
categoria com os resultados, mesmo que nem todos os atletas tenham concluído o desafio, e o mais
próximo possível do horário previsto na programação do evento.
O atleta com direito a premiação deverá retirar as medalhas, troféus e demais artigos oferecidos pela
organização SOMENTE durante a cerimônia de premiação no pódio devidamente indicado (caso o atleta
não compareça à cerimônia de premiação no horário e local previsto e devidamente indicado ou pessoa
devidamente autorizada formalmente com cópia do seu documento e procuração, sua premiação estará
automaticamente cancelada, porém os atletas subsequentes não herdam pontos ou prêmios);
Para o recebimento da premiação deve-se estar devidamente vestido com roupa de CICLISMO ou
uniforme casual e oficial de sua equipe e com calçado FECHADO em respeito aos demais atletas e público
presente.
Os atletas, conforme suas categorias, serão premiados:
a. ELITES Feminino e Masculino:
1º
Medalha + brindes + inscrição cortesia*;
2º
Medalha + brindes + 75% inscrição*;
3º
Medalha + brindes + 50% inscrição*;
4º
Medalha + brindes + 25% inscrição*;
5º
Medalha + brindes;
b. Categorias PRÓ:
1º
Medalha + brindes + 75% inscrição*;

2º
3º
4º e 5º

Medalha + brindes + 50% inscrição*;
Medalha + brindes + 25% inscrição*;
Medalha + brindes;

c. Categorias SPORT:
1º
Medalha + brindes + 50% inscrição*;
2º
Medalha + brindes + 25% inscrição*;
3º a 5º
Medalha + brindes;
d. Categorias LIGHT:
1º a 5º
Medalha + brindes
Elites Masculino e Feminino:
O atleta da ELITE masculina e da feminina que for campeão da etapa será premiado com uma Bicicleta
Soul e uma Calha LongLife por sorteio no primeiro evento e nos eventos subsequentes haverá alternância.
* Os descontos e inscrição cortesia deve ser usada na etapa subsequente e dentro do ano vigente, é
intransferível, não reembolsável e não cumulativo entre os dois rankings ou outros descontos;
Camisa de LÍDER: O líder de cada categoria receberá uma camisa de líder na retirada do seu kit na
etapa subsequente dentro do ano. Esta camisa poderá ser personalizada com os logotipos de seus
patrocinadores, com nome e tipo sanguíneo. Para ter direito a este brinde o atleta deve estar com sua
inscrição confirmada para a etapa subsequente ainda em PRIMEIRO lote e deve ser retirada
exclusivamente pelo atleta. Este prêmio é pessoal e intransferível. O atleta mantém esta mesma camisa
enquanto estiver liderando a pontuação do ranking.
Na etapa em que o atleta for líder da sua categoria, e estiver usando a camisa de líder, terá preferência
no seu bolsão de largada.
B) Dos Rankings, ao fim da última etapa do ano:
Começará 30 minutos após o término do pódio da última etapa do circuito, e/ou em tempo hábil para
equipe de apuração da organização computar e planilhar os resultados, mesmo que nem todos os atletas
tenham concluído o desafio.
O atleta com direito a premiação deverá retirar os itens seguindo as mesmas regras de postura, horários
e determinações das premiações por etapa.
Para ter direito as premiações de Rankings o atleta deve obrigatoriamente estar efetivamente inscrito na
última etapa.
O sistema de classificação será por pontos conforme indicado anteriormente.
Os atletas do Ranking GERAL, conforme suas categorias serão premiados com:
a. Elite Masculino e Feminino:
1º
Troféu ou medalha + quadro CAMPEÃO em CARBONO da Soul + brindes;
2º ao 5º
Troféu ou medalha + brindes;
b. Gravel:
1º
2º ao 5º

Troféu ou medalha + bicicleta Soul * + brindes;
Troféu ou medalha + brindes;

* a premiação da categoria Gravel, com bicicleta, só ocorrerá caso houver uma média de, no mínimo, 5
atletas na categoria por etapa, se menos de 5 as demais premiações estão mantidas.
c. Demais categorias:
1º ao 5º
Troféu ou medalha + brindes;

Os atletas do Ranking ORANGE TEAM, e categorias conforme descrito anteriormente, serão premiados
com:
1º
Troféu ou medalha + bicicleta Soul + brindes;
2º e 3º
Troféu ou medalha + brindes;
As EQUIPES somarão pontos em todas as etapas e serão premiados com:
1º
Troféu ou medalha + bicicleta Soul;
2º
Troféu ou medalha + calha LongLife;
3º
Troféu ou medalha + brinde;
Para somar pontos por Equipe os atletas devem obrigatoriamente indicar, no momento da sua inscrição
no site, o nome da equipe com o preenchimento do PRIMEIRO nome da entidade idêntico para todos
atletas, somente os atletas Pró, Sport e Gravel somam pontos para as Equipes.
Os atletas premiados poderão subir ao pódio com bandeiras, placas e banners, desde que estes não
excedam a largura de pódio destinada à sua colocação, somente poderá subir ao pódio com sua bicicleta
à frente dele se a mesma for da marca Soul e suas parceiras comerciais.
Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.
26. Cancelamento de inscrições:
i. Cancelamento até 20 dias antes da realização do evento:
a. crédito para utilização na próxima etapa da Copa Soul RS 2018;
b. restituição do valor pago pela inscrição: neste caso será descontado do valor pago a taxa de
conveniência e os custos administrativos da empresa (20%).
ii. Cancelamento entre 19 e 7 dias da realização do evento:
a. crédito de 50% do valor pago para utilização na próxima etapa no ano vigente;
b. Restituição monetária de 40% do valor pago pela inscrição.
iii. Em caso de cancelamento dentro 6 dias da realização do evento ou não comparecimento NÃO serão
devolvidos ou reembolsados quaisquer valores.
iv. Para inscrições feitas com bonificações, políticas de descontos, etc, não terão o valor restituído
independente do tempo de antecedência do cancelamento.

