XTERRA TRAIL RUN 21K/TRAIL RUN 21K (noturno)
REGULAMENTO – RANKING 2019

A. MODALIDADES
As modalidades abaixo contam pontos para o ranking XTERRA TRAIL RUN 21K/TRAIL RUN 21K
(noturno):
•
•

TRAIL RUN 21K
TRAIL RUN 21K (noturno)

OBS.: As distâncias em cada etapa podem sofrer pequenas variações para mais ou para menos
de acordo com adaptações no percurso. É obrigação do atleta ter conhecimento do mapa e do
regulamento específico de cada prova que venha a competir.

B. CATEGORIAS
- Há somente a categoria geral, premiando os 5 primeiros, tanto no masculino quanto no
feminino.
- Não há subdivisão de categorias por faixa etária para o ranking dessa modalidade.
- Não há categoria específica para PCD no ranking dessa modalidade.

C. ETAPAS
Para figurar no ranking final do circuito, o atleta precisará participar de pelo menos 5 provas de
TRAIL RUN 21K/TRAIL RUN 21K(noturno) ao longo das etapas do calendário 2019, sendo
obrigatoriamente:
•
•

Etapa obrigatória: XTERRA Itaipava
4 etapas do calendário XTERRA Tour 2019 (Costa Verde, Brazil, Ouro Preto, Praia do
Forte, Agulhas Negras, Estrada Real, Indaiatuba, Búzios e 1 etapas a definir).

*Atenção:
Para as etapas do calendário XTERRA Tour 2019, o atleta poderá acumular a pontuação das
suas 7 (sete) melhores etapas, sendo obrigatório para figurar no ranking a participação em
apenas 5 (cinco), conforme descrito acima. A pontuação final do ranking irá somar as
pontuações da etapa obrigatória (XTERRA Itaipava) + 6 (seis) melhores etapas de cada atleta.
Fica a critério do mesmo a escolha da quantidade de etapas que irá participar, com número
máximo de pontuação de 7 (sete), desde que cumpra o número mínimo de 5 (cinco) etapas.
Caso o atleta participe de mais de 7 (sete) etapas, as demais etapas serão descartadas
(menores pontuações).
O atleta que não cumprir com a participação mínima de etapas conforme descrito neste
item estará automaticamente eliminado do ranking. Entretanto, sua participação nos
eventos é livre, podendo competir normalmente nas etapas do circuito e gozar dos prêmios
que vier a receber nelas, indiferente de qual seja a categoria na qual se inscreva.

D. PONTUAÇÃO
A pontuação será dada aos 15 primeiros colocados de cada etapa e será distribuída de acordo
com a tabela a seguir:

COLOCAÇÃO

SEXO

ETAPA
OBRIGATÓRIA
(XTERRA
Itaipava)

1º lugar

MASC / FEM

115

100

2º lugar

MASC / FEM

105

90

3º lugar

MASC / FEM

97

82

4º lugar

MASC / FEM

90

60

5º lugar

MASC / FEM

84

54

6º lugar

MASC / FEM

78

48

7º lugar

MASC / FEM

73

43

8º lugar

MASC / FEM

68

38

9º lugar

MASC / FEM

64

34

10º lugar

MASC / FEM

60

30

11º lugar

MASC / FEM

56

26

12º lugar

MASC / FEM

52

22

13º lugar

MASC / FEM

49

19

DEMAIS ETAPAS

14º lugar

MASC / FEM

46

16

15º lugar

MASC / FEM

43

13

A pontuação final para o ranking será calculada da seguinte forma:
+

A pontuação do atleta na etapa XTERRA Itaipava - RJ.

+
As 6 melhores pontuações do atleta em ETAPAS que competiu em 2019 (com
obrigatoriedade mínima de 4 etapas, conforme descrito no item C).
_____________________________________________________________________________
=

PONTUAÇÃO FINAL DO ATLETA

Em cada etapa, pontuam os 15 primeiros colocados conforme descrito neste item. Porém, vale
ressaltar que NÃO serão eliminados do ranking os atletas que:
I. Concluírem uma ou mais provas dentro do tempo limite após a 15ª colocação,
recebendo pontuação 0 (zero) para esta(s) etapa(s);
II. Por qualquer motivo largarem, mas não concluírem uma ou mais provas dentro do
tempo limite, também recebendo pontuação o (zero) para esta(s) etapa(s).
III. Os atletas que participarem das etapas mínimas descritas nesse regulamento, mas
não pontuarem, tendo um total de 0 pontos ao final do circuito, apesar de continuarem
no ranking, não terão direito à premiação.

E. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate ao final do circuito, os critérios adotados seguem a seguinte ordem, sendo
a sequência das ações usadas apenas caso exista necessidade:
•
•
•

Dobra-se a pontuação da etapa obrigatória (XTERRA Itaipava).
Dobra-se o somatório das maiores pontuações nas etapas mínimas;
Atleta com as melhores colocações após análise dos confrontos diretos.

Caso ainda assim não seja possível desempatar, ficará a critério da organização a decisão
soberana sobre a situação.

G. PREMIAÇÃO
Será declarado vencedor do ranking o atleta que somar, de acordo com as regras aqui descritas,
a maior quantidade de pontos ao final do circuito.
Serão premiados os 5 (cinco) primeiros lugares GERAIS, tanto no masculino quanto no feminino.
A premiação será distribuída da seguinte forma:
•
•
•
•
•

1º lugar: Troféu + 100% de desconto em todas as etapas da
circuito 2020.
2º lugar: Troféu + 80% de desconto em todas as etapas da
circuito 2020.
3º lugar: Troféu + 60% de desconto em todas as etapas da
circuito 2020.
4º lugar: Troféu + 40% de desconto em todas as etapas da
circuito 2020.
5º lugar: Troféu + 20% de desconto em todas as etapas da
circuito 2020.

modalidade no
modalidade no
modalidade no
modalidade no
modalidade no

A premiação do ranking 2019 será feita em data a ser divulgada pela organização em momento
oportuno. Caso o atleta não possa comparecer para receber o seu troféu, ele terá um prazo de
30 dias corridos para solicitar o mesmo. O troféu poderá ser entregue em alguma futura etapa
ou pelos correios (custo arcado pelo próprio atleta). O envio dos códigos de descontos será feito
via e-mail para o endereço de e-mail que o atleta tem cadastrado no site do XTERRA. É de suma
importância que o atleta mantenha as suas informações do cadastro (e-mail, telefone, endereço,
etc) sempre atualizadas para que o contato possa ser feito de maneira correta.

H. RECURSOS DE RESULTADOS POR ETAPA
Para resultados de cada etapa, tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados de
cada categoria, os mesmos serão anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas
interessados.
Recursos para correção de resultados das primeiras colocações que sobem ao pódio só serão
aceitos durante a prova ou até 15 (quinze) minutos após a divulgação do resultado. Passado este
prazo, o mesmo será homologado pela organização e divulgado como oficial. Somente serão
aceitos recursos por escrito. Não serão aceitos recursos coletivos.
Protestos para correção dos resultados gerais (não somente primeiras colocações) em virtude
de erro no tempo final ou dados de cadastro, só serão aceitos em até 3 (três) dias úteis após a
publicação dos mesmos no site oficial do evento.
Protestos para correção de resultados em virtude da infração de regras, só serão aceitos em até
3 (três) dias após a publicação das fotos oficiais no site do evento e/ou site de parceiro
fotográfico.

Todo protesto deve ser feito
(atendimento@xterrabrasil.com).

através

do

e-mail

de

contato

da

organização

I. RECURSOS DE RANKING
Para reclamações sobre pontos ao longo do ano o atleta tem como prazo limite a data da etapa
seguinte ao da questionada.
O limite para a apresentação de dúvidas e questionamentos sobre a comunicação do ranking
final é de 5 dias após a publicação oficial do mesmo. Para esse caso, o atleta deve entrar em
contato com o mesmo endereço de e-mail mencionado anteriormente neste item.
J. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É dever do atleta ter ciência do regulamento de cada prova que se inscreve, assim como do
presente regulamento, que trata das questões relativas ao ranking. Inscrevendo-se em uma
prova do circuito, o atleta automaticamente afirma que está ciente e que se submeterá às regras
descritas.
É dever da organização prezar pelo pleno cumprimento dos regulamentos, promovendo
competições saudáveis e íntegras. A organização se posiciona com total soberania para tomar
decisões em casos excepcionais, comprometendo-se com a transparência em qualquer situação.

