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CTRM- Circuito de Trail Running Madeira 2013 

REGULAMENTO GERAL 
 

1.Introdução 

Constitui o presente regulamento um documento orientador que especifica as 

normas que devem reger o formato e a composição do Circuito de Trail Running 
Madeira 2013 (CTRM 2013), na Região Autónoma da Madeira (R.A.M) 

 
2.Organização 

O Circuito de Trail Running Madeira 2013 (adiante designado por CTRM) é uma 

iniciativa conjunta dos seguintes clubes: Clube de Montanha do Funchal, Clube 

Aventura da Madeira, Ludens Clube de Machico, Associação Cultural e Desportiva 

do Jardim da Serra e Associação Cultural e Recreativa do Estreito. 

 

 
3.Provas 

- 10 de fevereiro de 2013 - Trail do Caniçal - Ludens Clube de Machico – 

(23KM/800D+) 

- 24 de março de 2013 - I Trail do Porto Moniz – CMOF – T36 (36km/1400D+ e T16 

16km/150D+) 

- 21 de abril de 2013 - Trail do Funchal - Clube Aventura da Madeira – TFX 

30km/1500D+ –TFX 19km/460D+ 

- 25 de maio de 2013 - Madeira Island Ultra Trail – CMOF – UT115 

(116km/6500D+), UT85 (86km/4000D+), T42 (42km/900D+) e T20 (20km 300D+) 

- 23 de junho de 2013 - Trail de Machico - Ludens Clube de Machico – 

(43km/2200D+) – (19km/850D+) 

- 15 de setembro de 2013 - II Trail Santana Madeira Biosfera - Clube Aventura da 

Madeira –TSMB (32km/1550D+) – TSR (19km/850D+) – (MTSMB 11km/300D+)  

- 17 de novembro de 2013 - Trail de Câmara de Lobos - Associação Cultural e 

Recreativa do Estreito e Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra 

(35km/800D+). 
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Nota: Distâncias e desníveis positivos aproximados. As datas poderão ser alteradas, 

por motivos de força maior. 
 

4.Participação 

4.1 Admite-se a participação de qualquer atleta, sem distinção de sexo, dentro dos 

escalões etários abaixo definidos e que detenham uma preparação física adequada 

a esforços prolongados.  

 

4.2 Consideram-se concorrentes ao CTRM todos os atletas com naturalidade da 

R.A.M. ou que tenham residência na R.A.M. A organização do CTRM irá classificar 

no ranking todos os atletas inscritos pelos clubes da R.A.M. Outros atletas, que não 

seja conhecida a origem, nem o interesse na participação no CTRM 2103, devem 

informar através do email: trailmadeira@gmail.com 
 

4.3 Os clubes organizadores do CTRM não se responsabilizam pela condição física 

dos atletas (que deve ser atestada pelos mesmos através dos meios médicos 

adequados), ou por qualquer acidente ou dano sofrido antes, durante ou após a 

realização das provas que integram o Circuito. Qualquer uma das provas que 

constituem o CTRM 2013 estará coberta pelos seguros exigidos por lei. 
 

4.4 Consideram-se concorrentes do CTRM, todo o atleta ou equipa que se 

classifique numa provas/distância que integram os eventos pontuáveis para o CTRM 

2013, de acordo com as condições estabelecidas no presente regulamento. 

 

5.Escalões 

5.1 Masculinos: 

Seniores - 18 a 39 anos 

M40 - 40 a 49 anos 

M50 - 50 a 59 anos 

M60 - mais de 60 anos 

5.2 Femininos: 

Seniores – 18 a 39 anos 

F40 – 40 a 49 anos 

mailto:trailmadeira@gmail.com
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F50 - mais de 50 anos 

5.3 Para efeitos de definição do escalão de competição, as idades estabelecidas são 

as que os participantes têm a 1 de janeiro do ano a que diz respeito a competição.  

5.4 Os atletas que completem 18 anos no decorrer do ano competitivo, classificam-

se no Escalão Seniores, com as pontuações obtidas a partir do seu aniversário. 

5.5 Independentemente dos agrupamentos de escalões definidos pelas 

organizações, em função do número mínimo de atletas para a atribuição de prémios, 

a classificação no CRTM será sempre extrapolada com base nos escalões definidos 

neste regulamento. 

 

6.Pontuação Ranking 

6.1 Por prova/Distância será atribuída uma pontuação pela Classificação Geral 

Individual – Masculina e Feminina, Individual por escalões/categorias e coletiva 

Equipas/categoria (referente à distância maior de um evento). 

6.2 A pontuação a atribuir aos participantes em cada prova é proporcional ao 

desempenho entre concorrentes ao CTRM e tem uma relação com a dificuldade do 

percurso. 

A proporcionalidade de desempenho entre concorrentes ao CTRM é expressa pelo 

coeficiente: 

Tempo do vencedor/tempo em prova x 100   
 

A dificuldade do percurso é definida pelo Rácio obtido entre o desnível e a distância, 

que por sua vez corresponderá a um coeficiente de acordo com a seguinte tabela: 

Rácio (r): (desnível positivo acumulado/distância em metros) x 100 

Rácio (r) – nível de dificuldade *Coeficiente a aplicar 

<2,5 (moderada) 1,00 

2,5<= r <5,0 (difícil) 1,25 

5,0<= r <7,5 (muito difícil) 1,50 

r>7,5 (extrema) 1,75 
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A pontuação a atribuir na prova/distância principal de um evento, aos participantes 

individuais é expressa pela seguinte fórmula: Pontuação = (Tempo do 

vencedor/tempo em prova) x 100 x coeficiente de ponderação) 

6.3 Todos as provas/distâncias que incluem um evento são pontuáveis para o CTRM 

2013, existindo, uma relação em percentagem relativamente à maior distância do 

evento, de acordo com o seguinte exemplo: 

 
Evento com quatro provas/distâncias 
 
Distância principal 2.ª Distância/prova 3.ª Distância/prova 4.ª Distância/prova 
116km = 100% 86km = 74% 42km = 36% 20km = 17% 
1.º  class = 100% 
de 100 pontos 

1.º class = 74% de 
100 pontos 

1.º class = 36% de 
100 pontos 

1.º class = 17% de 
100 pontos 

 
As pontuações para o CTRM 2013 são calculadas da seguinte forma: 
 
Pontuação na prova X percentagem de proporção para a distância/prova maior X 
coeficiente de dificuldade da prova = Pontuação Ranking CTRM 2013. 
 

7.Classificação coletiva 

7.1 Haverá por prova, uma classificação coletiva masculina e outra feminina. A 

classificação coletiva determina-se através do somatório de classificações dos três 3 

primeiros classificados da geral masculina e feminina de cada equipa, na distância 

maior do evento, após o qual se aplica a tabela de pontuação abaixo descrita para 

as Equipas. 

 Tabela de pontuação da classificação por equipas: 

Classificação Pontuação Classificação Pontuação 

1.º 15 8.º 5 

2.º 13 9.º 4 

3.º 11 10.º 3 

4.º 9 11.º 2 

5.º 8 12.º 1 

6.º 7 13.º 1 

7.º 6 14.º 1 

7.3 A partir da equipa classificada em 12.º lugar, todas as equipas serão pontuadas 

com 1 ponto. 

 
8.Classificação Final 
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Para a classificação final do CTRM, serão considerados os 5 melhores resultados 

(pontuações) Em caso de cancelamento de uma ou mais provas, serão 

considerados, no mínimo, os 4 melhores resultados. 

9.Critérios de desempate 

 

9.1Classificação Individual Geral e por Escalões: 

- Melhores classificações no CTRM (mais 1.ºs, mais 2.ºs e assim 

sucessivamente). 

- Maior número de provas realizadas no CTRM. 

- Idade (o mais velho tem precedência). 

 

9.2Classificação Equipas: 

- Maior número de provas realizadas no CTRM. 

- Maior número de atletas classificados no CTRM, no conjunto de todos os 

escalões. 

- Soma da idade dos elementos classificados (mais velhos têm precedência). 
 

10.Prémios 

10.1 Troféus aos 3 primeiros da classificação final do CTRM: Geral Masculina e 

Feminina, Escalões e Equipas. 

10.2 Certificado para todos os classificados, que tenham realizado, pelo menos, o 

número mínimo de provas pontuáveis: atletas e equipas. 

10.3 A cerimónia de entrega de prémios final do CTRM terá lugar após a última 

prova e será anunciada atempadamente. A ausência injustificada dos premiados na 

referida cerimónia, entende-se como renúncia ao prémio, revertendo o referido 

prémio para a organização. Exceções, só devidamente justificadas. 
 

11.Alterações 

Os clubes organizadores do CTRM reservam-se ao direito de proceder às alterações 

que considerem convenientes no formato e composição do Circuito.  
 

12.Comunicação e contato 

Considera-se como meio oficial de comunicação e informação sobre o CTRM, os 

sites dos clubes organizadores das provas e a página no Facebook - CTRM. Os 
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atletas devem consultar periodicamente estas plataformas para se manterem 

atualizados sobre possíveis alterações ao Circuito e respetivo regulamento. 

Contato de email: trailmadeira@gmail.com 

mailto:trailmadeira@gmail.com

