REGULAMENTO CIRCUITO CONFRARIA TROTAMONTES 2017
1.

CONCEITO
Confraria Trotamontes 2017 é um circuito de provas de trail de distâncias: curta, média e longa que se
realizam em Portugal.
A organização responsável por este circuito é a CONFRARIA TROTAMONTES.

2.

DATAS E LOCAIS DAS PROVAS
Este circuito é composto por 4 eventos:
●
●
●
●

Trail Terras do Lidador (Nocturno) - (Maia)
Ultra Trail Geira Romana - (Gerês - Amares)
Ultra Trail Serra da Freita - (Arouca)
Trail Terras do Lidador (Diurno) - (Maia)

– 14 / 04 / 2017
– 30 / 04 / 2017
– 24 / 06 / 2017
– 12 / 11 / 2017

Um evento pode conter uma ou várias provas de diferentes distâncias.
Todas as provas terão distâncias entre 10 a 100 km.
3.

CLASSIFICAÇÕES
Cada prova do Circuito Confraria Trotamontes terá classi cação:
Individual / Escalão & Categorias (Masculina e Feminina).
As Categorias são:
●
●
●
●

Sénior F e M:
Veteranos I F e M:
Veteranos II F e M:
Veteranos III F e M:

até 39 anos
dos 40 aos 49 anos
dos 50 aos 59 anos
mais de 60 anos

Para efeitos de classi cação e pontuação dos atletas nos escalões será considerado o ano de nascimento do
atleta, ou seja, considera-se a idade que o atleta terá a 31 de dezembro da corrente época competitiva.
Ex: um atleta que faz 40 anos em 31 de dezembro, será classi cado no escalão M40 durante todo o Circuito.
A única exceção será para os nascidos em 1998, não podem participar até completarem os 18 anos.
A classi cação nal do Circuito Confraria Trotamontes será dividida em Geral Masculina e Geral Feminina.
Em cada uma das provas serão atribuídos pontos a todos os participantes de acordo com o seu resultado da
Classi cação Geral Feminina ou Masculina, variando a pontuação conforme o Circuito Confraria Trotamontes
2017.
Trail:
serão atribuídos pontos do 1º (100 pontos) ao 52º (2 pontos), os restantes participantes recebem 1 ponto por
nalizar a prova dentro do tempo limite.

Ultra Trail:
serão atribuídos pontos do 1º (500 pontos) ao 123º (2 pontos), os restantes participantes recebem 1 ponto por
nalizar a prova dentro do tempo limite.
Elite Trail:
serão atribuídos pontos do 1º (500 pontos) ao 123º (4 pontos), os restantes participantes recebem 2 pontos por
nalizar a prova dentro do tempo limite.
Estas pontuações são iguais para o circuito masculino como para o circuito feminino, iremos adicionar à conta
de cada corredor a pontuação obtida em cada prova, segundo a classi cação e a modalidade de Trail em que
participou. Essa mesma pontuação somará à dos restantes elementos da equipa, tanto para obter a classi cação
da equipa vencedora, em cada uma das 5 provas que constituem o circuito, assim como para a classi cação
nal do circuito por equipa.
Para ver a tabela de pontuação ver secção dos pontos.
A classi cação nal, masculina e feminina, estabelece-se somando os pontos obtidos em todas as provas em
que os atletas tenham participado, segundo a tabela de pontuação anterior. Se existir um empate os critérios de
desempate são os seguintes:
1° O número de vezes que se tenham classi cado em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º....125º, 126º.... posição.
2° A melhor classi cação obtida numa prova com o maior número de participantes no seu escalão.
Se ainda assim se mantém o empate, são classi cados na mesma posição. Os prémios serão ex-aequo.
Existe classi cação por equipas. Estas podem ser compostas por um número ilimitado de atletas, tanto
masculinos como femininos. O atleta que se inscreva por uma equipa na sua primeira participação no circuito,
não pode mudar nas participações seguintes.
A equipa vencedora em cada evento será aquela que somar maior quantidade de pontos entre todos os seus
elementos.
Os pontos dos participantes, são aqueles que obtém individualmente na classi cação geral masculina ou
feminina, dependendo da prova em que participam dentro do evento (Trail, Ultra Trail ou Elite Trail)
No nal a equipa vencedora do circuito 2017 será a que acumule maior quantidade de pontos nos 5 eventos.
4.

PREMIOS
Em cada prova do circuito (Trail, Ultra Trail e Elite Trail) serão premiados os 3 primeiros classi cados por
escalão.
Também serão premiadas as 3 primeiras equipas.
No nal do circuito e de acordo com a classi cação nal serão atribuídos troféus e prémios não monetários aos
5 primeiros atletas masculinos e 5 primeiras atletas femininas. Também se premeia as 3 equipas que tenham
acumulado maior quantidade de pontos nas 5 provas que compõem o circuito 2017.
O vencedor masculino e a vencedora feminina do CTT 2017 terão a oferta das inscrições em todas as provas do
Circuito Trotamontes 2018.
Todos os atletas que nalizam todas as provas do circuito são premiados com uma lembrança 100% CCT
É condição serem nalistas em todas as provas que constituem o circuito.

5.

INSCRIÇÕES
Os atletas devem efetuar a inscrição e o pagamento em cada prova do circuito.
Não se aceitam inscrições no dia das provas.
O valor da inscrição inclui seguro desportivo, abastecimentos e prémios.
As inscrições devem ser efetuadas conforme os prazos indicados e através da internet, na plataforma criada
para o efeito.

Em qualquer das provas a cha de inscrição corresponde a uma declaração de aptidão física e psicológica por
parte do atleta.
A idade mínima de participação é de 18 anos.
6.

MEIO AMBIENTE
Devido a estas atividades se realizarem na natureza, e pelo motivo de a preservamos, solicitamos a todos os
participantes que sejam cuidadosos e responsáveis com o meio e não deixem resíduos no percurso.
Em caso de algum participante infringir esta regra, será penalizado com a desclassi cação da prova.

7.

PROTEÇÃO DE DADOS
Todo o participante, ao formalizar a sua inscrição, autoriza a publicação dos seus dados pessoais necessários ao
desenrolar da prova, seja nas listas o ciais, em meios de comunicação e/ou internet, assim como, o seu uso
para envio de informação relativa ao evento, incluindo posteriores edições. Igualmente autoriza que as imagens
recolhidas (fotogra a ou vídeo) possam ser utilizadas de forma intemporal em qualquer ação publicitária, com
o único m de promoção e divulgação do evento.
Cada participante é responsável pela veracidade dos dados fornecidos na sua inscrição, e está consciente que
estes farão parte de um cheiro, do qual a Confraria Trotamontes será responsável. O titular dos dados terá
direito de acesso, reti cação, cancelamento oposição conforme determina a Lei Orgânica 15/1999 de 13 de
dezembro, Lei da Proteção de Dados de Carácter Pessoal.

8.

DIREITOS DE IMAGEM E PUBLICIDADE
A entidade organizadora reserva-se ao direito exclusivo da exploração da imagem do evento Circuito Confraria
Trotamontes, assim como de cada prova que constitui este evento, e de audiovisuais fotográ cos e jornalísticos
do evento. Qualquer projeto ou suportes publicitários produzidos para publicação devem obter o prévio aviso
da organização.
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza utilizar a sua
imagem para a difusão da prova em todas as suas formas de comunicação (rádio, imprensa escrita, vídeo,
fotogra a, cartazes, meios de comunicação social, etc.) e que estas possam ser utilizadas de forma intemporal
em qualquer ação publicitária, com o único m de promoção e divulgação do evento. Cede também todos os
direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte do
atleta, a receber qualquer compensação económica.

9.

DIVERSOS
No presente regulamento apenas consta as disposições gerais do Circuito Confraria Trotamontes 2017 o mesmo
não dispensa a consulta do regulamento especí co para cada prova.
A inscrição para as provas que compõem o circuito implica que o atleta toma consciência e aceita sem reservas
o presente Regulamento.
Em caso de abandono da prova, o atleta é obrigado a informar o controle mais próximo ou a um membro da
organização.
Os participantes estão obrigados a auxiliar os acidentados e a respeitar as normas de circulação nas estradas.
Não é permitido o acompanhamento de nenhum atleta, moto, bicicleta, etc.
Não podem abandonar a prova e retomar-la noutro ponto do percurso.

10. CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pela organização, de cuja decisão não haverá recurso.
A organização reserva o direito de modi car o presente regulamento até à data do evento.

