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2º Campeonato Municipal de Trail de Ansião 
 

# Regulamento Geral do 2º Campeonato Municipal de Trail de Ansião 
 
1. Organização  
1.1 A organização do Campeonato Municipal de Trail de Ansião é da responsabilidade do Município de Ansião, em 
conjunto com os organizadores das provas integrantes do Campeonato Municipal.  

 
2. Participação  
2.1 A participação no Campeonato Municipal de Trail de Ansião engloba todos os atletas que participem em qualquer 
uma das quatro primeiras provas do calendário do Ponto 4.3. 
2.2 Os Atletas devem cumprir com o presente regulamento, sem prejuízo do regulamento próprio de cada prova, que 
deve ser consultado junto das respetivas organizações.  
 
3. Inscrições  
3.1 As inscrições nas provas integrantes do Campeonato Municipal de Trail de Ansião, serão efetuadas de acordo com 
o regulamento da respetiva prova.  
 
4. Provas  
4.1 Todas as provas do Campeonato Municipal de Trail de Ansião devem ser legalizadas junto da Associação de Trail 
Running de Portugal (ATRP) 
4.2 Conforme categorização de provas da ATRP, a competição de Trail Curto (TC) incluirá provas até à distância da meia 
maratona (21,0975 km) e a competição de Trail Longo (TL) incluirá provas com distância superior à meia maratona e 
inferiores à maratona (42,195 km).  
4.3 As provas que integram o Campeonato Municipal de Trail de Ansião, são as seguintes:  

Data  Prova  Organização Local  
     

9 e 10 Outubro 2021 Trail da Ladeia   Centro Social, C. e R. Alvorge  Alvorge (CSCR Alvorge) 

12 e 13 Março 2022 TAUT - Terras do Ancião UT Ansibikers Ansião (Parque Verde) 

7 e 8 de Maio 2022 Trilhos da Nexebra Trail - TNT Lusitano Ginásio C. Couce Chão de Couce (Parque Lazer)  

18 Junho 2022 Avelar Sunset Trail Junta Freguesia Avelar Avelar (Praça Costa Rego) 
     

a definir  Corrida do Calaias  
(Prova Extra*)   

Ansibikers, Bombeiros V.  
Ansião e Município de Ansião 

Ansião (Praça do Município) 

* Corrida Solidária  
 

5. Pontuação  
5.1 De acordo com os resultados em cada uma das Provas, cada Atleta vai acumulando uma pontuação equivalente às 
Classificações obtidas nas mesmas. 
5.2 A classificação final é apurada no final das primeiras quatro provas, contando o menor número de pontos no somatório 
das classificações obtidas.  
5.3 Em caso de igualdade serão contabilizados o maior número de 1os lugares e assim sucessivamente até encontrar um 
que apresente vantagem. 
5.4 Caso um atleta não participe em determinada prova, é-lhe atribuída a classificação do último (na prova com mais 
inscrições), mais 50 lugares. Esta penalização será atualizada no final de cada prova e terá efeitos retroativos às provas 
anteriores. 



 

 

 

MUNICÍPIO DE ANSIÃO 
GABINETE DE DESPORTO 

       

  
 
6. Divulgação dos resultados e classificações  
6.1 Os resultados provisórios das classificações do Campeonato Municipal de Trail de Ansião serão publicados pela 
Organização de cada prova no seu website e/ou na sua página de Facebook, e pelo Município de Ansião no seu site. 
Após, no máximo, oito dias dessa divulgação, serão publicadas as atualizações da classificação do Campeonato 
Municipal, geral absoluta, por sexo e por distância.  
6.2 Após a publicação das classificações dos atletas do Campeonato Municipal de Trail de Ansião neste site, os atletas 
dispõem de sete dias para apresentar à Organização reclamações referentes às classificações.  
 
8. Prémios  
8.1 Serão premiados os três primeiros classificados masculinos e femininos, da classificação final à geral no Trial Curto 
e Trail Longo. 
8.2 Lista de Prémios: 

Trail Curto  Trail Longo 
     

1º Classificado Feminino 250,00€  1º Classificado Feminino 250,00€ 

2º Classificado Feminino 150,00€  2º Classificado Feminino 150,00€ 

3º Classificado Feminino 100,00€  3º Classificado Feminino 100,00€ 
     

1º Classificado Masculino 250,00€  1º Classificado Masculino 250,00€ 

2º Classificado Masculino 150,00€  2º Classificado Masculino 150,00€ 

3º Classificado Masculino 100,00€  3º Classificado Masculino 100,00€ 
     

1º Concelho Masculino 100,00€  1º Concelho Masculino 100,00€ 

1º Concelho Masculino 100,00€  1º Concelho Masculino 100,00€ 

8.3 O valor dos prémios será convertido em Cartões de Compras nos parceiros do Campeonato Municipal de Trail de 
Ansião, que serão dados a conhecer durante o decorrer do mesmo. 
 
9. Comunicação  
9.1 Considera-se como meio oficial de comunicação e informação sobre o Campeonato Municipal de Trail de Ansião o 
Gabinete de Desporto do Município, pelo mail desporto@cm-ansiao.pt e/ou geral@campeonatomunicipaltrailansiao.com 
 
10. Alterações/Cancelamentos 
10.1 O Município de Ansião, em estrita concordância com as organizações de cada uma das provas, reserva o direito de 
proceder às alterações que considere convenientes no formato e composição do Campeonato Municipal de Trail de 
Ansião.  
10.2 O Município de Ansião, reserva o direito de retirar o seu apoio a qualquer uma das provas, caso entenda não estarem 
a ser abrangidos os valores que o Campeonato Municipal de Trail de Ansião defende. 
 
11. Omissões 
11.1 Em caso de omissão neste regulamento ou de divergência de interpretação, o Município de Ansião tomará a melhor 
decisão para o bom desenrolar do Campeonato Municipal de Trail de Ansião, levando em linha de conta as opiniões dos 
organizadores das provas que constituem o mesmo. 


