REGULAMENTO DA SUPER LIGA ALAGOANA

REI E RAINHA DO TRAIL RUN 2020/2021
1. O CIRCUITO
A SUPER LIGA ALAGOANA REI E RAINHA DO TRAIL RUN 2020/2021, doravante denominada SUPER
LIGA, é um campeonato destinado a atletas amadores, com o objetivo de fomentar a prática das
corridas de montanha no estado de Alagoas.
Inicialmente previsto para se realizar em 2020, devido à pandemia de Coronavírus, a SUPER LIGA terá
duas etapas em 2020 e as 4 restantes em 2021.
1.1. Desta LIGA, fazem parte:
A CORRIDA com distância aproximada de 21 Km (vinte e um quilômetros);
A CORRIDA com distância aproximada de 15 km (quinze quilômetros);
A CORRIDA com distância aproximada de 10 km (dez quilômetros);
A CORRIDA com distância aproximada de 6 km (seis quilômetros);
1.2. A SUPER LIGA ALAGOANA REI E RAINHA DO TRAIL RUN 2020/2021 será disputada em 6 etapas
que ocorrerão nas seguintes datas:
1ª Etapa: 09/02/2020
2ª Etapa: 21 e 22/11/2020
3 ª Etapa: a definir
4 ª Etapa: a definir
5 ª Etapa: a definir
6ª Etapa: a definir
1.3. Cada Etapa da LIGA terá um regulamento específico e os locais, horários e demais informações
serão divulgados oportunamente no site do organizador: www.crononordeste.com.br e todo o atleta
participante deverá ter conhecimento do mesmo.

2. REGRAS GERAIS
2.1. A idade mínima exigida para a participação na LIGA de acordo com as normas da CBAt é de:

a) 6km – 14 anos, completos até 31 de dezembro de 2020, que também será considerada para
efeitos de classificação por faixa etária.
b) 10km – 16 anos, completos até 31 de dezembro de 2020, que também será considerada para
efeitos de classificação por faixa etária.
b) 15km – 18 anos, completos até 31 de dezembro de 2020, que também será considerada para
efeitos de classificação por faixa etária.
c) 21km – 18 anos, completos até 31 de dezembro de 2020, que também será considerada para
efeitos de classificação por faixa etária.
2.2. A idade dos atletas é calculada pelo ANO DE NASCIMENTO, independente da data de aniversário
(Ano Atual – Ano de Nascimento = Idade).
2.3. Ao se inscrever em qualquer etapa da SUPER LIGA, o atleta está automaticamente participando
da SUPER LIGA ALAGOANA REI E RAINHA DO TRAIL RUN 2020/2021.
2.4. Somente poderão participar da SUPER LIGA, atletas que não estejam suspensos, ou que não
estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou Federações.
2.5. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum atleta.
2.6. A participação do atleta na SUPER LIGA é Individual ou em Dupla.
2.7. O ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, e treinou adequadamente para a SUPER LIGA.

3. REGRAS ESPECÍFICAS
3.1. A SUPER LIGA se divide em 17 categorias:
3.1.1. 6KM Solo Masculino
3.1.2. 6KM Solo Feminino
3.1.3. 6KM Dupla Masculina
3.1.4. 6KM Dupla Feminina
3.1.5. 6KM Dupla Mista
3.1.6. 10KM Solo Masculino
3.1.7. 10KM Solo Feminino
3.1.8. 10KM Dupla Masculina
3.1.9. 10KM Dupla Feminina
3.1.10. 10KM Dupla Mista
3.1.11. 15KM Solo Masculino
3.1.12. 15KM Solo Feminino
3.1.13. 15KM Dupla Masculina
3.1.14. 15KM Dupla Feminina
3.1.15. 15KM Dupla Mista
3.1.16. 21KM Solo Masculino
3.1.17. 21KM Solo Feminino
3.2. Para efeitos de classificação final da SUPER LIGA, serão consideradas as pontuações obtidas em
cada etapa, a saber:
a) 1º Lugar: 25 pontos

b) 2º Lugar: 21 pontos
c) 3º Lugar: 17 pontos
d) 4º Lugar: 14 pontos
e) 5º Lugar: 13 pontos
f) 6º ao 10º Lugar: 10 pontos
g) 11º ao 20º Lugar: 7 pontos
h) 21º ao 30º Lugar: 4 pontos
i) 31º ao último: 1 ponto
3.3. Estas pontuações são atribuídas tendo em conta a CLASSIFICAÇÃO GERAL DA ETAPA (masculino,
feminino e duplas) em cada distância, sendo desconsiderada a classificação por faixa etária da etapa,
caso exista.
3.4. A classificação dos atletas na prova será definida conforme sua colocação pelo tempo Bruto e
será publicada no site do EVENTO no informe “RESULTADOS”.
3.5. Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL DA ETAPA todos os atletas inscritos na CATEGORIA 21Km,
15Km, 10Km e 6Km, Solo ou Dupla.
3.6. Farão parte da CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DA ETAPA todos os atletas inscritos na
CATEGORIA GERAL 21Km, 15km, 10km e 6Km, conforme sua faixa etária.
3.7. A divulgação dos resultados da etapa e da parcial da SUPER LIGA no site do evento poderá ser
feita até 72 horas após o evento.
3.8. Ao atleta que não participar, não completar ou for desclassificado será atribuída pontuação zero.
3.9. A pontuação final da SUPER LIGA será definida pela soma das pontuações das etapas em cada
categoria.
3.10. O atleta pontua apenas na categoria em que participar em cada etapa, não sendo possível
juntar pontuações de diferentes categorias para efeitos de pontuação final.
3.11. No ato de inscrição em cada etapa, o atleta ou dupla deverá colocar seu NOME COMPLETO, do
mesmo jeito que consta no RG, para que o nome permaneça sempre da mesma forma da primeira
até à última etapa e não haja dúvidas na hora de fazer a classificação.
3.12. O atleta é responsável pela veracidade dos dados preenchidos no formulário de inscrição,
sendo passível de desclassificação da etapa ou da SUPER LIGA, caso se constate alguma
irregularidade.
3.13. Os dois elementos das duplas deverão ser os mesmos em todas as etapas da SUPER LIGA. Caso
haja a mudança de algum membro da dupla, esta será considerada uma nova dupla.
3.14. Para entrar na Classificação Final da SUPER LIGA, o Atleta ou Dupla dever ter participado de, no
mínimo, 4 ETAPAS DA SUPER LIGA.
3.15. Em caso de empate na pontuação final da SUPER LIGA entre dois ou mais atletas, os critérios de
desempate serão:
1º) Participação em maior número de etapas;
2º) Melhor classificação na última etapa da SUPER LIGA;
3º) Atleta mais velho (no caso de dupla, esta aferição se fará pela soma das idades).

4. PREMIAÇÃO
4.1. Serão premiados com TROFÉUS ESPECIAIS os atletas e duplas que somarem mais pontos ao
longo das 6 ETAPAS da SUPER LIGA.
4.2. Os TROFÉUS ESPECIAIS da SUPER LIGA serão atribuídos conforme tabela abaixo:
a) 21KM GERAL
Masculino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Feminino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

b) 21KM FAIXA ETÁRIA (18-29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / acima de 60 anos)
Masculino
Feminino
1º Lugar
1º Lugar
c) 15KM GERAL
Masculino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Feminino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

d) 15KM FAIXA ETÁRIA (18-29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / acima de 60 anos)
Masculino
Feminino
1º Lugar
1º Lugar
e) 15KM DUPLA
Masculina
1º Lugar

Feminina
1º Lugar

f) 10KM GERAL
Masculino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Feminino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Mista
1º Lugar

g) 10KM FAIXA ETÁRIA (16-29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / acima de 60 anos)
Masculino
Feminino
1º Lugar
1º Lugar
h) 10KM DUPLA
Masculina
1º Lugar

Feminina
1º Lugar

i) 6KM GERAL
Masculino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Feminino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Mista
1º Lugar

j) 6KM FAIXA ETÁRIA (14-29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / acima de 60 anos)
Masculino
Feminino
1º Lugar
1º Lugar
k) 6KM DUPLA
Masculina
1º Lugar

Feminina
1º Lugar

Mista
1º Lugar

4.3. Os 3 atletas classificados nos 21km Geral, 15km Geral, 10km Geral e 6km Geral, não entrarão na
classificação por faixa etária.
4.4. A Faixa Etária a ser considerada será a do ano de 2021. Se um atleta mudar de faixa de 2020 para
2021, os pontos de todas as etapas serão somados normalmente e considerada a Faixa em que se
encontrar em 2021.
4.5. A premiação final da SUPER LIGA será atribuída em cerimônia exclusiva e independente de
qualquer premiação que venha a ser entregue nas diversas etapas da mesma.
4.6. Os atletas que não estiverem presentes na entrega dos TROFÉUS a que deles fizerem jus no dia
do evento terão um prazo de até sessenta (60) dias para solicitar o envio dos mesmos ao escritório da
ORGANIZAÇÃO, através do email antonio.maratona@hotmail.com. Caso o atleta/equipe deseje o
envio de seu TROFÉU conforme o previsto no item acima poderá recebê-lo em qualquer lugar do
território brasileiro, servido pelos Correios, desde que pague os custos de remessa (envio,
embalagem, seguros e outros) do mesmo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou participação especial.
5.1. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, através do email
contato@crononordeste.com.br.
5.2. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente, não cabendo reclamações posteriores.
5.3. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e/
ou pelos ORGANIZADORES/REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
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