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Circuito Regional Turres Trail Clube 

O Circuito será realizado durante o ano de 2018, sendo constituído por 7 
provas de trail run destinando-se a atletas com ou mais de 18 anos para o 
Trail Longo, e  com mais de 16 anos para o Trail Curto com a devida 
autorização do encarregado de educação . A inscrição no circuito é 
 obrigatória. 

As provas do circuito de 2018 são :

7 -01-2018 - TRSA - Trail Run Socorro e Archeira

4 -02-2018 - Peninha Trail ( Sintra )

4 -03-2018 - Columbeira Trail Run ( Bombarral )

10-06-2018 - EXtreme Trail Cucos 

08-07-2018 - Hard Trail Montejunto ( Cadaval )

16-09-2018 - Vimeiro Trail Run

9-12-2018 - Trail Run Maxial -Mataçães 
 
2.  Objectivos  
 
Dar a conhecer a região onde decorrem as provas do Circuito, promover um 
conjunto de provas com distâncias variáveis para atletas de trail run . Criar 
novas opor tun idades à prát ica despor t iva e de compet ição 
saudável,  promover a prática de desporto com impacto ambiental nulo 
e preservação do meio ambiente. 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3. Características  
 
Cada prova contribui para o Circuito com a sua classificação geral e por 
escalões  entre as duas distancias Trail Longo e Trail Curto . 
 
 
4. Comissão Técnica do Circuito - Organização  
 
A Comissão Técnica do Circuito é composta por dois elemento a designar , e 
apenas controla as inscrições , classificações e premiados, mantendo o 
listagens gerais atualizadas após a realização de cada prova. 
A Comissão Técnica será responsável pela  entrega de prémios na cerimonia 
final .
 
 
5. Escalões  
 
Masculinos
Sub 18 M -dos 16 aos 18 anos
Sub 23 M- dos 19 aos 23  
Seniores M – dos 24 aos 39 anos 
M40 – dos 40 aos 49 anos 
M50 – dos 50 aos 59 anos 
M60 – com 60 ou mais anos

Femininos
Sub 18 F -dos 16 aos 18 anos 
Sub 23 F - dos 19 aos 23 
Seniores F – dos 24 aos 39 anos 
F40 – dos 40 aos 49 anos 
F50 – com 50 ou mais anos 
F60 - com mais de 60 anos
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6.  Inscrição no circuito Regional Turres Trail Clube

A inscrição deverá ser feita  em ficha própria no site do circuito   .
https://circuitoturrestrailclube.weebly.com

6. a Inscrições nas provas 

PACK Total 

Os atletas podem fazer uma inscrição PACK total nas 7 provas com um valor 
promocional  de (125 €  para o Trail Longo e 90 € para o Trail Curto ) no site 
do circuito .
Com direito a uma banda Lurbell - Turres Events  no valor de 5 €  e dorsal 
personalizado para todas as provas .

https://circuitoturrestrailclube.weebly.com

Prova a Prova 
As inscrições  individuais para cada uma das provas do Circuito serão 
sempre efectuada no site do evento em causa . 
Cada atleta ao inscrever-se, individualmente ou colectivamente, deverá 
manter essas características durante todas as provas do Circuito. ( o nome  
e apelido deve ser igual em todas as inscrições )

Caso se mude de idade e escalão no decorrer do Circuito, será sempre 
pontuado com os dados da inscrição do circuito .

No decorrer do Circuito os atletas não podem mudar de equipa. 

https://circuitoturrestrailclube.weebly.com
https://circuitoturrestrailclube.weebly.com
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7. Classificação atletas 

Pontuam pela sua ordem de chegada todos os atletas inscritos no circuito. 
  Atletas da geral masculina e feminina, e de cada escalão , nas duas 
distancias Trail Longo e Trail Curto .

Esta forma de atribuição de pontos é igual para todas as provas do Circuito.

A classificação geral individual  e por escalões final do circuito  será obtida 
através do somatório dos 6 melhores resultados das  7  provas do circuito, 
será vencedor o atleta com menos pontos .

Em caso de desistência ou não comparência numa prova  o atleta terá o 
resultado do ultimo mais 1 ponto .

8. Classificação equipas 

Pontuam pela  ordem de chegada os melhores 4 atletas da mesma equipa 
inscritos no circuito, atletas da geral.

A classificação geral final   por equipas do Circuito será obtida através do 
somatório dos 6 melhores resultados das   7   provas do circuito,  será 
vencedora  a equipa  com menos pontos .
 

A pontuação das equipas só é atribuída ás  equipas do Trail Longo .

Esta forma de atribuição de pontos é igual para todas as provas do Circuito. 
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9. Desempate classificativo entre atletas 

Em caso de empate tem vantagem o atleta com mais participações em 
provas do Circuito. Continuando o empate a vantagem vai para o melhor 
resultado dos atletas empatados. Persistido o empate vai ao segundo melhor 
resultado. Depois ao melhor terceiro, e assim sucessivamente. 

Caso continue o empate a vantagem vai para o atleta mais velho. 

10. Desempate classificativo entre equipas 

Em caso de empate tem vantagem a equipa que participou em maior numero 
de provas e classificada sempre com o mínimo de 4 atletas.
Caso persista o empate tem vantagem a equipa que participou com maior no 
de atletas na soma das provas em que pontuou. 

Caso continue o empate a vantagem vai para a equipa que tenha na geral 
individual o melhor atleta classificado do Circuito. 

11. Resultados do Circuito

A manutenção da classificação geral, escalões e equipas deste Circuito, está 
a cargo Comissão Organizadora do Circuito designada para o efeito, que terá 
a obrigatoriedade de actualizar e divulgar as tabelas classificativas sempre 
que estas sofram actualizações prova após prova. 

O Circuito Regional Turres Trail Clube   tem página na Internet onde coloca 
toda a informação relativa ao Circuito e às provas que o integram assim 
como a ficha de inscrição obrigatória  .
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https://circuitoturrestrailclube.weebly.com

12. Prémios  ( TROFÉUS )

Aos três primeiros da classificação geral masculina, feminina e de cada 
escalão, e às três primeiras equipas do Trail Longo .
Os vencedores da geral masculina e feminina  de ambas as distancias serão 
proclamados Campeões do Circuito Regional Turres Trail Clube .

A equipa vencedora será proclamada Campeã do Circuito  Regional Turres 
Trail Clube .

Os prémios , só serão entregues se o premiado estiver presente no acto 
do sorteio.  

13. Cerimónia final 

A entrega de prémios será feita na cerimonia de entrega de prémios em local  
e data a definir .

 
14º - ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO

O presente regulamento segue as boas normas e recomendações . 
Todos os participantes, pelo facto de efectuarem o acto de inscrição no 
circuito  pressupõe  a adesão a  sócios extraordinários  do clube nos dia 
dos eventos e a total  aceitação do presente Regulamento. O mesmo 
pode ser alterado mediante aditamento .

https://circuitoturrestrailclube.weebly.com
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15º- Direitos de imagem

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o 
participante autorize os organizadores das provas a gravação total ou 
parcial da sua participação na mesma, pressupõe também a sua 
concordância para que as organizações possa utilizar a imagem do 
atleta para a promoção e difusão da prova em todas as suas formas 
(rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de 
comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração 
comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, 
por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica.

17º Casos Omissos

Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela 
organização , de cujas decisões não haverá recurso .

Torres Vedras 24 de Outubro de 2017


