
 

 

 

Circuito de Trail do Ribatejo 2019/20 

PONTUAÇÕES - Como obter? 

 

PONTUAÇÃO INDIVIDUAL: 

1 - O CTR - Circuito de Trail do Ribatejo decorrerá no período entre os dias 1 de novembro 

de 2019 e 31 de outubro de 2020.  

2 - Por cada prova do CTR serão atribuídos pontos pela Classificação Geral Feminina e 

Masculina, Escalões e Equipas Femininas e Masculinas. As classificações serão definitivas 

após o período de reclamação previsto nos regulamentos de cada prova e não passíveis de 

alteração após a publicação no site do CTR, salvo se a Direção do CTR assim o entender. 

3 - A cada atleta que finalize provas do CTR é atribuído um determinado número de pontos, 

obtidos com base na seguinte fórmula: 

TOTAL DE PONTOS = N.º de Pontos por Tempo + N.º de Pontos da Distância + N.º de 

Pontos da Altimetria + Pontos “Bónus Top 20”  

          3.1 - O Nº de Pontos por Tempo é achado da seguinte forma: 

          (Tempo do Vencedor / Tempo do Atleta) x 100 

          3.2 - O Nº de Pontos da Distância é igual ao número de Kms da prova (arredondado à 

unidade), a multiplicar por 2 (dois). 

          Exemplo 1:  

          - Numa prova com 22,8 Kms, o Nº de Pontos da Distância é igual a 23 x 2 = 46 

pontos. 

          Exemplo 2: 

          - Numa prova com 35,2 Kms, o Nº de Pontos da Distância é igual a 35 x 2 = 70 

pontos. 



 

 

          3.3 - O Nº de Pontos da Altimetria é igual à altimetria acumulada positiva (D+ em 

metros) a dividir por 10 (dez). 

          Exemplo 1: 

          Numa prova com D+ de 400m, teremos: 

                    Nº de Pontos da Altimetria: 400 / 10 = 40 Pontos 

          Exemplo 2: 

          Numa prova com D+ de 1000m, teremos: 

                    Nº de Pontos da Altimetria: 1000 / 10 = 100 Pontos 

          3.4 - Os Pontos "Bónus Top20" da classificação individual (Geral e por Escalão) são 

atribuídos segundo a seguinte tabela: 

 

 



 

 

 

 

 4 - Adicionalmente, os participantes no Circuito de Trail do Ribatejo poderão obter pontos 

"Bónus por Assiduidade", a partir da 7ª presença em provas do Circuito e até ao máximo 

de 10 provas, totalizando um máximo de 100 pontos da seguinte forma: 

 

 

 

           NOTA: Os pontos "Bónus por Assiduidade" serão somados à pontuação geral que o 

atleta tenha no Circuito. 

 



 

 

Exemplo 

 Um atleta que tenha feito a sua 7ª prova e tenha uma classificação total (soma das 6 

melhores provas) de 1000 pontos, soma mais 10 pontos (bónus assiduidade 7ª prova), 

totalizando 1010 pontos. Terminando a 8ª prova, o resultado desta permite melhorar a sua 

classificação geral (soma das 6 melhores provas) em 200 pontos, assim soma as Melhores 6 

provas + Bónus 7ª prova + Bónus 8ª prova ou seja 1200+10+20, totalizando 1230. 

 

5 - Para ser considerado "Finisher" do Circuito de Trail do Ribatejo, cada atleta terá de 

participar e classificar-se em 6 (seis) ou mais provas. 

6 – No escalão Juvenil, os atletas serão considerados “Finisher” do Circuito de Trail do 

Ribatejo após se classificarem em 4 (quatro) ou mais provas.  

7 - Para a classificação final contam as 6 (seis) melhores pontuações de cada atleta. Caso o 

atleta participe em mais de 6 provas, serão excluídas as pontuações mais baixas. 

8 - Para a classificação final do escalão Juvenil contam as 4 (quatro) melhores pontuações 

de cada atleta. Caso o atleta participe em mais de 4 provas, serão excluídas as pontuações 

mais baixas. 

9 – O escalão Juvenil, por necessitar de um número inferior de provas para ser considerado 

“Finisher” e de pontuarem para a classificação final 4 provas, não contará para a classificação 

geral do Circuito de Trail do Ribatejo, sendo feita uma classificação única para o escalão. 

 

 

 

PONTUAÇÃO COLETIVA: 

1 - Para a Classificação Coletiva, em cada prova, contam os 3 melhores atletas do género 

Feminino para as Equipas Femininas e do género Masculino, para as Equipas Masculinas, 

com a sua pontuação na classificação geral, independentemente do escalão a que 

pertençam; 

        1.1 - Por "prova" entende-se a mesma distância, ou seja, cada distância competitiva do 

evento é uma prova diferente. Para pontuar coletivamente, cada equipa terá de classificar 

3 (três) atletas na mesma distância e do mesmo género, Feminino ou Masculino;  



 

 

2 - A Classificação Geral obtida equivale ao somatório do número de pontos dos 3 primeiros 

classificados de cada equipa, vencendo a equipa que somar menos pontos. Obtido o total de 

pontos, ordenam-se as equipas pela pontuação mais baixa. 

 

 

3 - Em caso de igualdade pontual, a equipa que fechar primeiro será a melhor classificada. 

4 - Encontrada a classificação coletiva em cada prova, será atribuída a seguinte pontuação 

para a classificação no Circuito: 

 

CLASSIF. Pontuação atribuída 
 1ª 40 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

2ª 35 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

3ª 31 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

4ª 28 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

5ª 25 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

6ª 22 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

7ª 20 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

8ª 18 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

9ª 16 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

10ª 14 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

11ª 12 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

12ª 10 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

13ª   9 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

14ª   8 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

15ª   7 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

16ª   6 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

17ª   5 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

18ª   4 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

19ª   3 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

20ª   2 pontos + (Nº de Kms da prova x 2) 

21ª e seguintes     1 ponto  + (Nº de Kms da prova x 2) 

 

 

Exemplo 1:  

Numa prova com 40km a equipa vencedora conquistará 120 pontos da seguinte forma: 

40 Pontos do 1º lugar + 80 Pontos de Km (Nº de km da prova x 2) = 120 pontos 



 

 

 

Exemplo 2: 

Numa prova com 25Kms, a equipa vencedora conquistará 90 pontos da seguinte forma: 

40 Pontos do 1º lugar + 50 Pontos de Km (Nº de km da prova x 2) = 90 pontos. 

 Exemplo 3: 

          - Numa prova com 15Kms, a equipa classificada em 3º lugar conquistará 46 pontos 

da seguinte forma: 

31 Pontos do 3º lugar + 30 Pontos de Km (Nº de km da prova x 2) = 61 pontos 

 

5 - Adicionalmente, as equipas participantes no Circuito de Trail do Ribatejo poderão obter 

pontos "Bónus por Assiduidade", a partir da 7ª presença em provas do Circuito e até ao 

máximo de 10 provas, totalizando um máximo de 20 pontos da seguinte forma: 

 



 

 

 

 

6 - Para ser considerada "Finisher" do Circuito de Trail do Ribatejo, cada equipa terá de 

participar e classificar-se em 6 (seis) ou mais provas. 

7 - Para a classificação final contam as 6 (seis) melhores pontuações de cada equipa. Caso 

a equipa participe em mais de 6 provas, serão excluídas as pontuações mais baixas. 

 

CTR, 17 de janeiro de 2020 

 

 


