
Circuito do Torricado 2019/2020 
  
1. Finalidade 

a. O Circuito do Torricado será realizado durante a época de 2019/2020, sendo constituído 

por 3 eventos de Trail Running destinando-se a atletas com ou mais de 18 anos para a 

prova de Trail Longo, e com mais de 16 anos para a prova de Trail Curto com a devida 

autorização do encarregado de educação.  

b. Os eventos do circuito de 2020 são: 

(1) Trail B.V.A – Alcoentre – 24 de novembro de 2019  

(2) Trilhos Pina Manique – Manique do Intendente – 19 de abril de 2020 

(3) Trilho dos Arneiros – Vila Nova da Rainha – 17 de outubro de 2020 

c. Cerimónia de Entrega de Prémios do Circuito do Torricado 2019/2020. 

2. Objetivos do Circuito 

a. Dar a conhecer o Concelho de Azambuja. 

b. Promover um conjunto de eventos com provas de Trail Longo e Curto, para atletas de Trail 

Running. 

c. Criar novas oportunidades à prática desportiva e de competição saudável para as 

populações e para ambos os géneros. 

d. Contribuir para uma melhor qualidade de vida, reforçar a saúde e a alegria de viver. 

e. Promover a prática de desporto com impacto ambiental nulo. 

f. Promover a preservação do meio ambiente. 

g. Promover o associativismo, apoiar e incentivar o trabalho das entidades que organizam os 

eventos de contacto com a natureza.  

3. Inscrições 

a. Os atletas devem efetuar a inscrição e o pagamento em cada evento do circuito. 

b. O valor da inscrição inclui seguro desportivo, abastecimentos e prémios. 

c. As inscrições no circuito devem ser efetuadas conforme os prazos indicados e através da 

internet, na plataforma digital de cada evento. 

d. Em qualquer dos eventos o formulário online da inscrição corresponde a uma declaração 

de aptidão física e psicológica por parte do atleta. 

4. Características 

a. Cada evento contribui para o Circuito com a sua Classificação Individual Geral, 

Classificação por Escalões, Classificação por Equipas e a Classificação dos melhores do 

Concelho de Azambuja, entre as duas provas: Trail Longo e Trail Curto.  

b. As Organizações dos eventos que contam para o Circuito são independentes e autónomas 

de todos os restantes eventos pontuáveis para o mesmo Circuito.  



5. Organização 

a. A organização do Circuito é composta por um elemento de cada entidade organizadora dos 

eventos e um elemento da Câmara Municipal de Azambuja (CMA), e tem as seguintes 

responsabilidades: 

1. Estabelecer ligação entre as organizações dos eventos e a CMA; 

2. Atualizar as classificações na plataforma digital do Circuito; 

3. Em coordenação com a CMA: 

a. Criar e manter atualizada a plataforma digital do Circuito; 

b. Elaborar o Plano de Comunicação do Circuito; 

c. Planear e coordenar a realização da Cerimónia de entrega de Prémios; 

6. Classificações 

7. Para constar na Classificação Final do Circuito é condição serem finalistas em pelo 

menos 2 dos 3 eventos que constituem o circuito. 

a. Cada prova do Circuito do Torricado 2019/2020 terá as classificações por Escalão, de 

acordo com a seguinte tabela: 

Escalões 

Juvenil MF (16 a 17 anos) 

Júnior MF (18 a 19 anos) 

Sub 23 MF (20 a 22 anos) 

Seniores (23 a 39 anos) 

MF40 (40 a 44 anos) 

MF45 (45 a 49 anos) 

MF50 (50 a 54 anos) 

MF55 (55 a 59 anos) 

MF60 (60 ou mais anos) 

Nota: Os escalões serão idênticos para masculinos e femininos. Os limites de idades 
serão calculados em função do dia da última prova pontuável para o Circuito. 

b. Para o Circuito do Torricado 2019/2020, são apuradas as seguintes classificações, de 

ambos os géneros e provas: Trail Longo e Trail Curto: 

1. Classificação Individual Geral; 

2. Classificação Individual por Escalão; 

3. Classificação por Equipas.  



4. Classificação dos atletas residentes no concelho de Azambuja 

c. Em cada uma das provas serão atribuídos pontos de acordo com a classificação obtida. 

8. Pontuação dos Atletas 

Tabela de Pontuação da Classificação Individual Geral e por Escalões 
Classificação Pontos Classificação Pontos Classificação Pontos Classificação Pontos Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º 100 11º 51 21º 41 21º 31 31º 20 41º 10 

2º 90 12º 50 22º 40 22º 30 32º 19 42º 9 

3º 80 13º 49 23º 39 23º 29 33º 18 43º 8 

4º 70 14º 48 24º 38 24º 28 34º 17 44º 7 

5º 65 15º 47 25º 37 25º 27 35º 16 45º 6 

6º 60 16º 46 26º 36 26º 26 36º 15 46º 5 

7º 55 17º 45 27º 35 27º 25 37º 14 47º 4 

8º 54 18º 44 28º 34 28º 24 38º 13 48º 3 

9º 53 19º 43 29º 33 29º 23 39º 12 49º 2 

10º 52 20º 42 30º 32 30º 22 40º 11 seguintes 1 

a. Estas pontuações são iguais para ambos os géneros, onde iremos adicionar à conta de 

cada atleta a pontuação obtida em cada prova, consoante a classificação, individual e por 

escalões, que obteve. 

b. A classificação final, masculina e feminina, estabelece-se somando os pontos obtidos em 

todas as provas em que os atletas tenham participado (terão que participar num mínimo em 

2 das 3 provas do Circuito), 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 classificado em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º....125º, 126º.... 
posição; 

2. A melhor classificação obtida numa prova com o maior número de participantes no 
seu escalão; 

3. Se ainda assim se mantiver o empate, vencerá o que totalizar as provas do circuito 
em menor tempo. 

c. O atleta que se inscreva por uma equipa na sua primeira participação no circuito, não pode 

mudar nas participações seguintes. 

9. Pontuação Equipas (MASC e FEM) 

Tabela de Pontuação por Equipas 

Class Pontos Class Pontos 

1ª 50 12ª 14 

2ª 46 13ª 12 

3ª 42 14ª 10 

4ª 38 15ª 8 

5ª 34 16ª 6 



6ª 30 17ª 5 

7ª 27 18ª 4 

8ª 24 19ª 3 

9ª 21 20ª 2 

10ª 18 seguintes 1 

11ª 16 

a. A classificação final, por equipas, masculina e feminina, estabelece-se somando os pontos 

obtidos em todas as provas em que as equipas tenham participado no mínimo com 5 atletas; 

b. As Equipas terão que participar num mínimo em 2 das 3 provas do Circuito; 

c. Se existir um empate os critérios de desempate são os seguintes: 

1. A equipa que participou em maior nº de provas; 

2. A equipa que participou com maior nº de atletas na soma das provas em que pontuou; 

3. A equipa que tenha na geral individual o melhor atleta classificado do Circuito. 

d. A classificação será obtida através do somatório dos pontos dos 2 melhores resultados de 

todas as provas realizadas. 

e. Esta forma de atribuição de pontos é igual para todas os eventos do Circuito. 

10. Pontuação Bónus 

Nº de 
Provas 

Pontos 
bónus 

1ª 30 

2ª 40 

3ª 50 

 

a. À classificação Individual Geral e por Escalão do atleta, são adicionados pontos de 

bonificação de acordo com a sua participação nas provas do circuito. O sistema de 

bonificação para classificação consta da tabela anterior. 

11. Prémios 

a. Aos três primeiros da Classificação Individual Geral, masculinos e femininos, das provas de 

Trail Curto e Longo; 

b. Aos três primeiros da Classificação Individual por Escalões, masculinos e femininos, das 

provas de Trail Curto e Longo; 

c. Às três primeiras equipas masculinas e femininas das provas de Trail Curto e Longo; 

d. Prémio à equipa que durante o circuito tenha mais atletas a concluir as provas de Trail Curto 

e Longo; 

e. Aos três primeiros da Classificação Individual Geral, masculinos e femininos, residentes no 

Concelho de Azambuja, das provas de Trail Curto e Longo; 



f. Os vencedores da geral masculina e feminina serão proclamados Campeões do Circuito do 

Torricado 2019/2020, sendo-lhes atribuído um prémio especial e a oferta da inscrição no 

Circuito do ano seguinte. 

12. Informações 

a.  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 desclassificação do Circuito. 

b. Proteção de Dados 

1. Todo o participante, ao formalizar a sua inscrição no Circuito, autoriza a publicação dos 
seus dados pessoais necessários ao desenrolar do circuito, seja nas listas oficiais, em 
meios de comunicação e/ou internet, assim como, o seu uso para envio de informação 
relativa aos eventos associados, incluindo posteriores edições.  

2. Cada participante é responsável pela veracidade dos dados fornecidos na sua 
inscrição, e está consciente que estes farão parte de um ficheiro, do qual a organização 
do circuito será responsável. O titular dos dados terá direito de acesso, retificação, 
cancelamento oposição conforme determina a Lei da Proteção de Dados de Carater 
Pessoal. 

c. Direitos de Imagem e Publicidade 

1. A Organização do Circuito reserva-se ao direito exclusivo da exploração da imagem do 
Circuito do Torricado 2019/2020, assim como de cada evento associado, e de 
audiovisuais fotográficos e jornalísticos do circuito. 

2. Qualquer projeto ou suportes publicitários produzidos para publicação devem obter o 
prévio aviso da organização. 

3. A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante 
autoriza a utilização da sua imagem para a difusão da prova em todas as suas formas 
de comunicação (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, cartazes, meios de 
comunicação social, etc.) e que estas possam ser utilizadas de forma intemporal em 
qualquer ação publicitária, com o único fim 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 

13. Diversos 

a. No presente regulamento apenas consta as disposições gerais do Circuito do Torricado 

2019/2020 o mesmo não dispensa a consulta do regulamento específico para cada evento.  

b. A inscrição para o circuito implica que o atleta toma consciência e aceita sem reservas o 

presente Regulamento. 



c. Os prémios serão entregues durante a Cerimónia de Entrega de Prémios do circuito, ao 

próprio ou ao seu representante devidamente mandatado para o efeito. Não serão 

entregues prémios à posteriori. 

d. A Cerimónia de Entrega de Prémios será feita no final do Evento Especial do Circuito. 

14. Casos Omissos 

a. Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pela organização do Circuito, de 

cuja decisão não haverá recurso. 

b. A organização reserva o direito de modificar o presente regulamento, por motivos 

extraordinários. 

 

 


