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CAMPEONATO/CIRCUITO REGIONAL DE SANTARÉM DE TRAIL 
2022/2023 

 
REGULAMENTO 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Campeonato/Circuito Regional de Santarém de Trail é um projeto da AA Santarém, 
que tem como objetivo enquadrar esta vertente da modalidade e corresponder á 
crescente adesão á corrida em trilhos na natureza. Constitui o presente Regulamento um 
documento orientador do Campeonato/Circuito. 
 
 
OBJECTIVOS 
 
Permitir a prática organizada de corridas em trilhos 
 
Promover a regularidade e competitividade entre atletas participantes no conjunto das 
provas. 
 
Organizar um campeonato competitivo, culminando com uma classificação final 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
O Campeonato/Circuito é constituído por um conjunto de provas, inseridos no 
calendário da AAS 
 
As provas serão realizadas de acordo com as normas regulamentares da Federação 
Portuguesa de Atletismo 
 
À AAS caberá o papel de supervisão técnica, validação das provas e do respetivo 
regulamento assim como manter atualizada a classificação do Campeonato/Circuito 
(alterações/retificações serão admitidas até 5 dias após a publicação da classificação) 
 
Caberá aos organizadores elaborar o Regulamento da Prova, efetuar os respetivos 
licenciamentos e colocar nos programas o logotipo da AAS. 
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ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE SANTARÉM 



 
 
 
 
As entidades organizadoras devem remeter á AAS os resultados finais em folha de 
Excel até 48 horas após o termino da competição, com o numero de filiado dos atletas, 
em ultimo caso assinalados como filiados na AAS. 
 
Da classificação final serão entregues prémios na Festa do Atletismo a realizar 
anualmente. 
 
 
REGULAMENTO  
 
Classificação Individual 
 
Cada prova terá a classificação individual prevista pelo organizador 
 
A classificação do campeonato/circuito será exclusivamente para atletas filiados na 
AAS. 
 
Na prova prevista como Campeonato Regional de Trail as Classificações para o 
Campeonato/Circuito duplicam o seu valor final 
 
Para a época 2022/2023 existirão duas classificações distintas 
 
- Campeonato Regional de Santarém de Trail Curto, composto por provas, cuja 
distância se situe entre os 10 Kms e os 21,0975 Kms (até à distância da meia maratona),  
 
- Campeonato Regional de Santarém de Trail Longo, composto por provas, cuja 
distância se situe entre os 21,0975 Kms e os 42,195 Kms (entre as distâncias da meia 
maratona e da maratona),  
 
Os participantes nos Campeonatos Regionais de Trail Curto e de Trail Longo serão 
agrupados nos escalões a seguir indicados, considerando-se a idade que o atleta terá no 
final da época desportiva, ou seja, em 31 de outubro do ano seguinte (de juniores a 
seniores),  os atletas veteranos alteram o escalão na data de aniversário. 
 

Escalões (masculinos e femininos) 
Sub 20    18 a 19 anos  Nascidos  em 2004 e 2005 
Sub23   20 a 22 anos  Nascidos em 2001; 2002 e 2003 

Seniores  . 20 anos em diante  2003 e anteriores 
Veteranos M/F 35 35 a 39 anos    
Veteranos M/F 40 40 a 44 anos    
Veteranos M/F 45 45 a 49 anos    
Veteranos M/F 50 50 a 54 anos    
Veteranos M/F 55 55 a 59 anos    
Veteranos M/F 60 60 anos em diante    

 
Os escalões apresentados seguem o padrão desenvolvido pela FPA. 
  
Para efeito de classificação dos atletas nos escalões de veteranos será considerada a idade que o 
atleta terá a 31 de Outubro da corrente época competitiva. 
 
 



 
 
Da classificação geral da competição serão elaboradas as classificações conforme o 
escalão, por género, do seguinte modo: 100 pontos para a 1º os seguintes (tempo do 
vencedor/tempo do atleta x100) 
 
 
Em caso de empate vence o atleta com maior numero de vitorias, ou que tenha obtido 
maior numero de melhores classificações. 
 
Serão premiados os três primeiros por género e categoria. 
 
Só serão classificados os atletas que participem em 7 das provas que constituem o 
Campeonato . 
 
 
Classificação coletiva 
 
1. A pontuação por equipas determina-se em dois passos: 
a) Em primeiro lugar e com base na classificação geral absoluta, sem distinção de 
escalão ou sexo, somam-se os lugares dos 3 primeiros classificados de cada equipa. Em 
caso de empate, declara-se vencedora a equipa que em primeiro lugar feche a 
classificação coletiva. 
b) Em segundo lugar, ordenam-se as equipas por ordem crescente de pontos obtidos na 
operação anterior, após o que se aplica a seguinte tabela: 
 

Tabela de pontuação por equipas 
Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º 30 7º 9 
2º 25 8º 7 
3º 21 9º 5 
4º 17 10º 3 
5º 14 11º 2 
6º 11 12º e seguintes 1 

 
Só haverá classificação coletiva quando na classificação final existirem mais de cinco 
equipas classificadas. 
 
Serão premiadas a três primeiras equipas género. 
 
 
SELECÇÃO DAS PROVAS DO CIRCUITO 
 
As provas que pretendam fazer parte do Campeonato/Candidatura, na fase de 
candidatura ao calendário regional deverão afirmar que pretendem fazer parte deste 
campeonato. 
 
Para fazer parte do campeonato o clube (organizador) tem que estar filiado, 
devendo ter no mínimo 7 atletas filiados. 
 
Para a época presente fazem parte do Campeonato as provas assinaladas no calendário 
regional 
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