
1º CIRCUITO TRAIL RUN - CAÇADORES DE TRILHA

1. QUADRO GERAL DOS EVENTOS:

Etapa Data do
evento

Local Período de
Inscrição 1º Lote

Período de
Inscrição 2º Lote

Circuito Os 3 eventos abaixo 18/02 à 10/03/22 11/03 à 03/04

3ª Desafio Lira Night
Trail Run

14/05/22 Amarante - PI 18/02 à 10/03/22 11/03 à 03/04

Desafio Serra de Sto
Antonio

10/07/22 Campo Maior –
PI

11/04 à 03/05/22 04/05 à 30/05

Ultra Teresina Trail Run 09/10/22 Teresina - PI 31/05 à 30/06/22 01/07 à 21/08

1.1. Endereços:

1ª - LIRA NIGHT – Lira Eco Parque, 3km antes da cidade de Amarante-PI, na BR 316;
2ª – Desafio Serra de Santo Antônio – Fazenda Pau Arrastado , no 6km da estrada
Campo Maior para Novo Santo Antônio; e
3ª – Ultra Teresina Trail Run – na cidade de Teresina, zona rural, a 3 km da PI 112,
próximo ao povoado São Vicente, no sítio do Aldo.

1.2. Maiores informações sobre endereço procurar a organização do evento.

2. ORGANIZAÇÃO - Este evento é organizado pelo grupo de atletas amadores
CAÇADORES DE TRILHA - THE. Será constituída uma “Comissão Organizadora”,
formada pelo Diretor de Prova e colaboradores designados para tal atribuição, que terá
competência para resolver qualquer problema ou responder dúvidas antes, durante e
após o Evento.

3. QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES:

1º LUGAR - GERAL 100

2º LUGAR – GERAL 90

3º LUGAR – GERAL 80

4º LUGAR – GERAL 70

5º LUGAR – GERAL 60



6º LUGAR – GERAL 50

3.1. Ranking Individual - A pontuação dos atletas em cada uma das etapas será
computada de acordo com os melhores tempos de cada prova.

3.2. A obtenção da pontuação, para fins de verificação do ranking, se dará pela soma dos
pontos que o atleta adquirir em cada prova, conforme quadro no item 3 e servirá para os
dois tipos de categoria, CAÇADOR DE TRILHA LEÃO E CAÇADOR DE TRILHA LOBO.

3.3. Só serão computados pontos do atleta que participar de pelo menos duas provas e
esteja entre os seis primeiros na classificação geral.

4. QUADRO DE PREMIAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES:

CAÇADOR DE TRILHA LEÃO

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO

1º LUGAR A SER DEFINIDA

2º LUGAR A SER DEFINIDA

3º LUGAR A SER DEFINIDA

CAÇADOR DE TRILHA LOBO

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO

1º LUGAR A SER DEFINIDA

2º LUGAR A SER DEFINIDA

3º LUGAR A SER DEFINIDA

4.1. A pontuação na categoria CAÇADOR DE TRILHA LEÃO será a soma de pelo menos
duas provas do Circuito acima, percorridas com mais de 20 km cada uma delas, e na
categoria CAÇADOR DE TRILHA LOBO será a soma de pelo menos duas destas provas
com percursos menores que 20 km.

4.2. Os três primeiros do ranking Circuito em Trail Run – Caçadores de Trilha, conforme
quadro no item 4, receberão prêmio;

4.2. A premiação será entregue no local do final da última prova ou em data a ser
marcada pela organização;

4.3. Caso haja empate na pontuação, o critério de desempate será pelo que tiver feito
maior quilometragem na soma dos percursos, para decidir a colocação de cada um;



permanecendo empate, ganha o mais velho na idade e sorteio se assim continuar
empatado.

5.  REGRAS GERAIS:

5.1. O atleta tem conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade
deste tipo, portanto, deverá assumir e ser responsável de qualquer gasto relacionado a
emergências médicas, salvo aqueles cobertos por seguro, se houver. Caso seja
necessário, para continuar com os primeiros socorros, serão transportados ao hospital
mais próximo. É fundamental que cada participante complete a ficha de inscrição de todas
as provas, assine o Termo de Responsabilidade e apresente o Atestado Médico de que
esteja com boa saúde para participar do evento, colocando observações com os dados de
seu plano de saúde e um telefone de emergência.

5.2. O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente
em que se realiza o evento. Não deixando na trilha embalagens seja de que tipo for. O
não cumprimento desta regra pode ser motivo de desclassificação podendo chegar à
exclusão da competição.

5.3. Haverá dois tipos de ranking dos campeões:

5.3.1. CAÇADOR DE TRILHA LEÃO, será considerado assim aquele atleta que participar
nas três corridas em percursos acima de 20km e ficar entre os três primeiros colocados
após apurados os pontos de todos os participantes dessa categoria;

5.3.2. CAÇADOR DE TRILHA LOBO, será aquele atleta que participar nas três corridas
em um ou mais percursos abaixo de 20km e ficar entre os três primeiros colocados após
apurados os pontos de todos os participantes dessa categoria.

5.4. A pontuação será calculada de acordo com o quadro do item 3, contando os pontos
do primeiro ao 6º colocado de cada corrida.

6. PERDA E GANHO DE PONTUAÇÃO:

6.1. O participante que desejar transferir sua inscrição para outro atleta poderá fazê-lo,
mas sua pontuação NÃO será aceita para o novo participante, caso já tenha participado
de uma ou mais corridas do circuito em referência. Verificar norma do prazo sobre
transferência em cada prova;

6.2. A pontuação é pessoal e intransferível.

6.3. O atleta que for pontuado nos 52km da Ultra de Teresina receberá 25 (vinte e cinco)
pontos a mais pelo percurso superior.

7. INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO (3 PROVAS):

7.1. Haverá desconto de 10% ao atleta que fizer sua inscrição antecipada nas três etapas
do circuito de forma conjunta.

7.2. Ao realizar sua inscrição antecipada nas três etapas do circuito de forma conjunta, o
atleta poderá parcelar o valor da inscrição nas formas disponibilizadas no site;



8. VALORES DE CADA PROVA:

8.1. Lira Night – nos 12km - 1º lote = R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 2º lote = R$
170,00 (cento e setenta reais); nos 24km - 1º lote = R$ 170,00 (cento e setenta reais) e 2º
lote = R$ 200,00 (duzentos reais);

8.2. Desafio Serra de Santo Antônio – nos 10km - 1º lote R$ 190,00 (cento e noventa
reais) e 2º lote = R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); nos 21km - 1º lote = R$ 230,00
(duzentos e trinta reais) e 2º lote = R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais);

8.3. Ultra Teresina Trail Run - nos 13km - 1º lote = R$ 165,00 (cento sessenta e cinco
reais) e 2º lote = R$ 200,00 (duzentos reais); nos 26km - 1º lote = R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) e 2º lote = R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); nos 52km - 1º lote =
R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) e 2º lote = R$ 310,00 (Trezentos e dez
reais);

8.4. Pacotes do 1º Circuito Trail Run - Caçadores de Trilha

1º CIRCUITO TRAIL RUN - CAÇADORES DE TRILHA
Pacote do 1º Circuito Trail Run

Categoria Lobo (-20km)
Pacote do 1º Circuito Trail Run

Categoria Leão (+20km)
Pacote do 1º Circuito Trail Run
Categoria Leão - Ultra  (+52km)

Lira 12km + Sto Antonio 10km +
Ultra 13km

Lira 24 km + Sto Antonio 21km +
Ultra 26km

Lira 24 km + Sto Antonio 21km +
Ultra 52km

1º Lote 2º Lote 1º Lote 2º Lote 1º Lote 2º Lote

R$ 505,00 R$ 600,00 R$ 630,00 R$ 740,00 R$ 675,00 R$ 775,00

-10% =
R$ 454,50

-10% =
R$ 540,00

-10% =
R$ 567,00

-10% =
R$ 666,00

-10% =
R$ 607,50

-10% =
R$ 697,50

8.5. Não será cobrado taxa de serviço pela inscrição.

8.6. Consultar regulamento específico de cada prova para maiores informações,
constantes no site www.cacadoresdetrilhathe.com .

8.7. O desconto para atletas com 60 anos ou mais NÃO é cumulativo com os demais
descontos previstos no 1º CIRCUITO em TRAIL RUN - CAÇADORES DE TRILHA.

http://www.cacadoresdetrilhathe.com

