
 

 

 

REGULAMENTO DO TOP TOUR 2021 

 
 

1. Em 2021 o AUDAX TRAIL TOUR realiza novamente seu “campeonato”, o TOP TOUR 2021, 
que vai premiar os melhores em um ranking que leva em conta desempenho e fidelidade. 
Serão os seguintes os prêmios – troféus – distribuídos: 

 
INDIVIDUAL 
Geral – até a 5ª colocação, no feminino e no masculino 
Distâncias: curta, média e longa 
(Os premiados na geral não recebem premiação na faixa etária) 

 
Faixa etária – até a 3ª colocação em cada uma das 5 faixas etárias, no feminino e no 
masculino 
Distâncias: curta, média e longa 

 
DUPLAS 
As 5 melhores duplistas femininas e os 5 melhores duplistas masculinos 
Definidos de acordo com o item 2.3 do Regulamento (abaixo)  
(os participantes nas duplas não têm pontuação na faixa etária) 

 
EQUIPES 
As 2 equipes que levarem o maior número de componentes somadas as 5 etapas do 
Audax Trail Tour 2021. 

 
 

2. A cada prova serão atribuídos pontos a todos os participantes DAS CATEGORIAS 
INDIVIDUAIS em dois quesitos, conforme tabelas abaixo.  

 
2.1.  GERAL - INDIVIDUAL  
distâncias curta, média e longa – no feminino e no masculino 
 
Colocação Pontos 

1ª 50 
2ª 45 



 

 

3ª 42 
4ª 39 
5ª 36 
6ª 34 
7ª 32 
8ª 30 
9ª 28 

10ª 26 
11ª 25 
12ª 24 
13ª 23 
14ª 22 
15ª 21 
16ª 20 
17ª 19 
18ª 18 
19ª 17 
20ª 16 
21ª 15 
22ª 14 
23ª 13 
24ª 12 
25ª 11 
26ª 10 
27ª 9 
28ª 8 
29ª 7 
30ª 6 

 
 
2.2. FAIXAS ETÁRIAS - INDIVIDUAL   
distâncias curta, média e longa – no feminino e no masculino 
Pontuação em cada uma das seguintes faixas etárias, feminina e masculina: 

  18 a 29 anos (16 a 29 anos na distância curta) 
  30 a 39 anos 
  40 a 49 anos 
  50 a 59 anos 
  60 anos ou mais 
 

Colocação Pontos 
1ª 40 
2ª 35 
3ª 32 
4ª 29 



 

 

5ª 26 
6ª 24 
7ª 22 
8ª 20 
9ª 18 

10ª 16 
11ª 15 
12ª 14 
13ª 13 
14ª 12 
15ª 11 
16ª 10 
17ª 9 
18ª 8 
19ª 7 
20ª 6 
21ª 5 
22ª 4 
23ª 3 
24ª 2 

25ª em 
diante 

 
1 

 

§1º - Somente receberão ponto os corredores que terminarem seus trajetos. Quem não completar seu 
percurso por desistência, desclassificação, corte ou qualquer outro motivo, não recebe pontuação. 
 
§2º - Para efeito de premiação (pódio) em cada uma das etapas, quem fica entre os 5 primeiros 
na geral não participa na sua faixa etária. Mas para efeito de classificação nos Melhores do Tour 
2021, ele pontua normalmente dentro de sua respectiva faixa etária de acordo com sua 
classificação real na mesma. 
Exemplo: Mo Farah, corredor de 35 anos, fica em 3º lugar geral nos 23km (é o único desta 
categoria entre os 5 primeiros). Ele vai ao pódio e recebe o respectivo troféu de 3º colocado, sem 
participar da premiação na faixa etária. Porém na pontuação para os Melhores do Tour 2021 ele 
recebe a pontuação como 3º na geral (42 pontos) e como primeiro da faixa etária 30/39 anos (40 
pontos). No final do ano, se ele não estiver entre os 5 primeiros da geral, pode ser premiado 
dentro da respectiva faixa – e para isto ele recebeu seus pontos também na mesma. 
 
§3º - A pontuação de classificação obtida em uma distância por qualquer corredor é válida 
APENAS dentro desta distância. Sempre que houver troca de distância em uma nova etapa, o 
participante NÃO leva consigo os pontos obtidos em outra(s) distância(s), mas inicia nova 
pontuação na(s) nova(s) distância(s). 
  
§4º - Exclusivamente na etapa de Nova Petrópolis o Audax Trail Tour vai ter uma distância a mais 
em relação às outras: uma ULTRAMARATONA. Portanto nesta etapa teremos as distâncias 
Duplas, Curta, Média, Longa e Ultra. 



 

 

Para não haver prejuízo aos atletas que quiserem correr na etapa as mesmas distâncias das 
quais participam no Campeonato Gaúcho de Trail Running, EM NOVA PETRÓPOLIS TEREMOS 
PARA O TOP TOUR POSIÇÕES E PONTUAÇÕES PARALELAS, da seguinte forma:  
- todos aqueles que participarem da distância Longa farão jus à pontuação normal relativa às 
suas colocações tanto na geral quanto nas faixas etárias. 
- todos os que participarem da distância Ultra TAMBÉM PONTUARÃO PARA A DISTÂNCIA 
LONGA, tanto na geral quanto nas faixas etárias. 
Veja abaixo um exemplo: 
 
 PÓDIO DISTÂNCIA LONGA 

Atleta Colocação Pontos TOP TOUR 
Paulo 1º 50 
Mário 2º 45 
Luiz 3º 42 
José 4º 39 

Pedro 5º 36 
 
PÓDIO DISTÂNCIA ULTRA 

Atleta Colocação Pontos TOP TOUR 
João 1º 50 

Gustavo 2º 45 
André 3º 42 

Antônio 4º 39 
Mauro 5º 36 

 
PONTUAÇÃO OFICIAL DA PROVA PARA RANKING DO TOP TOUR 2021 

Atleta Colocação Pontuação TOP TOUR 
Paulo 1º 50 
João 1º 50 
Mário 2º 45 

Gustavo 2º 45 
Luiz 3º 42 

André 3º 42 
José 4º 39 

Antônio 4º 39 
Pedro 5º 36 
Mauro 5º 36 

Obs.: O mesmo sistema será utilizado nas faixas etárias.  

 
2.3.  DUPLAS 
Nas duplas, serão premiados as 5 melhores duplistas femininas e os 5 melhores duplistas 
masculinos. A pontuação vai ser dada de acordo com a colocação por tempo entre todas as 
mulheres que participarem das duplas (duplas femininas e mistas) e todos os homens que 
participarem das duplas (duplas masculinas e mistas). Será feita uma classificação paralela em 
cada etapa, levando em conta o tempo líquido de mulheres e homens na prova, independente da 
categoria em que correram. Portanto a colocação obtida pelas duplas em cada etapa para 
premiação (pódio) não é levada em conta para fins de classificação e pontuação para o Melhores 
do Tour 2021. 
 



 

 

Colocação Pontos 
1ª 40 
2ª 35 
3ª 32 
4ª 29 
5ª 26 
6ª 24 
7ª 22 
8ª 20 
9ª 18 

10ª 16 
11ª 15 
12ª 14 
13ª 13 
14ª 12 
15ª 11 
16ª 10 
17ª 9 
18ª 8 
19ª 7 
20ª 6 
21ª 5 
22ª 4 
23ª 3 
24ª 2 
25ª 1 
26ª 1 
27ª 1 
28ª 1 
29ª 1 
30ª 1 

 
2.3.1.   Não existe pontuação pela dupla, apenas individual dentro das duplas. Desta forma: 

§1º. Os premiados ao final do ano não terão necessariamente corrido juntos alguma 
etapa; 
§2º. Ao trocar de dupla, cada componente leva consigo seus pontos. Portanto não é 
necessário manter a mesma dupla ao longo de todas as etapas. 
 
 

2.4.  EQUIPES 
Para fins de classificação final do TOP TOUR 2021 na categoria Equipes, será levada em conta 
a soma de atletas inscritos por cada uma das equipes em todas as 5 etapas. As 2 equipes que 
somarem a maior quantidade de atletas presentes serão as ganhadoras.  
           §1º. Serão considerados componentes de equipe e incluídos na soma todos os inscritos  



 

 

           que no ato da inscrição indicarem o nome de sua equipe. Componente de equipe que  
           esquecer de incluir o nome da equipe não será considerado.  
           §2º. Todos os inscritos através de planilhas encaminhadas diretamente à Audax pelas  
           equipes serão incluídos na soma automaticamente. 
           §3º. Serão atendidas solicitações de inclusão/troca do nome da equipe para aqueles que  
           porventura tenham esquecido de incluir no momento da inscrição somente até o dia da  
           respectiva prova. Não serão consideradas solicitações para provas já realizadas. 
           §4º. Não serão consideradas para soma uniões de duas ou mais equipes diferentes com 
           intuito de aumentar “artificialmente” o número de participantes. 
           §5º. Inscrição em que for indicada mais de uma equipe não será considerada para     
           nenhuma delas 

 
 

3. PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO FINAL - DESCARTE 
Para efeito de classificação no TOP TOUR 2021 não serão somados os pontos de todas as 
provas participadas, mas apenas de 4 (quatro) delas. 
Portanto quem correr as 5 (cinco) etapas pode descartar seu pior resultado, assim como quem 
não participar de alguma etapa ou não terminar alguma prova, descarta naturalmente a mesma. 
 
4. NÚMERO MÍNIMO DE PROVAS 

O número mínimo necessário de provas com pontuação para poder receber a premiação nos 
Melhores do Tour 2021 é 3 (três), tanto no individual quanto nas duplas. 
 
5. PONTUAÇÃO FIDELIDADE 

A Pontuação Fidelidade valoriza sua participação no maior número de etapas, e oferece ao final 
do ano uma bonificação conforme abaixo: 
- participação em 3 das 5 provas – bonificação de 4 pontos. 
- participação em 4 das 5 provas – bonificação de 8 pontos 
- participação em todas as 5 provas – bonificação de 14 pontos 
  §1º. Esta pontuação fidelidade é válida independente da distância que o corredor 
participou em cada etapa, ou se pontuou ou não.  
 
6. DESEMPATE 
Havendo empate em alguma colocação, no geral, duplas ou em qualquer das categorias de faixa 
etária, o desempate será feito pelos critérios a seguir: 
1º - quem tiver o menor número de provas pontuadas (sendo 3 o limite mínimo, conforme item 6 
abaixo) tem a melhor colocação; 
2º - quem correr a maior quilometragem somadas as etapas pontuadas tem a melhor colocação;  
3º - idade – sendo a melhor colocação para quem for mais velho, e assim por diante, entre os 
empatados. 
 §1º. Os critérios de desempate somente serão utilizados após a última etapa do Tour, 
para fins de premiação e classificação final. Nas 4 primeiras provas, os corredores que tiverem o 
mesmo número de pontos dividirão a mesma colocação.  
 
7. NOVAS IDENTIFICAÇÕES DE PEITO 
            §1º. Ao longo de todo o ano de 2021, já desde a primeira prova, os Campeões do Top 
Tour 2019 correrão sem número de peito, mas com identificação onde aparece CAMPEÃO 
2019, desde que corra na mesma distância em que se sagrou campeão. Se correr em outra 
distância, corre com numeração normal. 



 

 

            §2º. A partir da segunda etapa do Audax Trail Tour 2021, o líder da classificação em 
cada uma das 3 distâncias individuais mais a melhor duplista mulher e o melhor duplista homem, 
correm com o identificação de peito marcado como LIDER DISTÂNCIA “X” ou LIDER 
DUPLISTA FEMININA/MASCULINO.  
           §3º. A partir da segunda etapa do Audax Trail Tour 2021, se o líder de alguma distância 
for também um dos Campeões de 2019, correrá com identificação dupla: CAMPEÃO 2019 E 
TAMBÉM LIDER DISTÂNCIA “X” ou LIDER DUPLISTA FEMININA/MASCULINO. 

  
 8 . A premiação dos TOP TOUR 2021 será realizada em dia e local a definir, que será anunciado 
no máximo até o início do segundo semestre de 2021. 
  §1º. O ganhador que não puder estar presente para receber pessoalmente seu troféu 
pode designar representante para receber o mesmo em seu nome no dia da premiação, desde 
que informe a organização através do e-mail audax4@hotmail.com ou este leve em mãos 
autorização assinada pelo premiado + cópia de sua identidade.    

§2º. Os troféus não retirados ficarão à disposição dos ganhadores por 120 dias em local 
a ser informado ou em outras provas organizadas por Audax Eventos Esportivos dentro deste 
período. Após esta data serão enviados para reciclagem. 

§3º. Audax Eventos Esportivos não se obriga e não se responsabiliza pela entrega de 
troféus a quem não estiver presente ou enviar representante por ocasião da entrega de prêmios. 
Também não envia troféus pelos Correios ou qualquer outro tipo de entrega de encomendas. 


