


1. O Circuito ATRP PRO League é uma organização conjunta da ATRP e dos 
organizadores que o integram.

As provas que integram este Circuito são: 
> TRAIL DA BOAVENTURA 25km 12_1_2020
> FAIAL COSTA A COSTA 42km 9_5_2020
> STE- MONTEPIO SINTRA TRAIL X´TREME 31km 5_7_2020 
> GRANDE TRAIL SERRA D’ARGA 43km 26_9_2020
> DESAFIO PICOS DO AÇOR 32km 12_12_2020

2. Todos os eventos decorrem no ano civil de 2020 e integram os Circuitos 
Nacionais da ATRP como Séries 150.

3. No Circuito ATRP PRO – Portugal Trail League, admite-se a participação de 
atletas de qualquer Nacionalidade, nos escalões etários definidos no número 
seguinte, desde que associados da ATRP com as quotas em dia.

4. Os escalões admitidos para participação neste Circuito são o de Sub23 e 
superiores.

5. É da responsabilidade do atleta respeitar os regulamentos de cada uma das 
provas que integram este Circuito, bem como respeitar o Regulamento Geral de 
Competições ATRP, sob pena de desclassificação.

6. Para a classificação final serão apurados apenas os atletas que se classifiquem 
em pelo menos 3 das 5 provas do Circuito. Será portanto elaborado um ranking final 
geral (M/F), que terá em conta os 3 melhores resultados de cada atleta.

7. A pontuação de cada prova será a que consta no Regulamento Geral de 
Competições, pontuando as provas que integram este Circuito como séries 150, e 
ainda com a categoria especial de bonificação por grau de dificuldade, de 5 para as 
equipas, e de 50 para as classificações individuais, conforme consta dos pontos 5 e 
6 do citado Regulamento 

8. No Circuito haverá uma prova designada como “Master”, prova que pontuará 
neste Circuito com uma bonificação por grau de dificuldade em dobro, ou seja 10 
para as equipas e 100 para as classificações individuais. Em 2020, a prova 
designada Master é a prova Desafio Picos do Açor.

9.  PRÉMIOS MONETÁRIOS

A atribuir em cada uma das provas integrantes do Circuito, aos classificados M/F:
1º 700€
2º 500€
3º 300€
4º 250
5º 150

A atribuir no final do Circuito, de acordo com a classificação final do mesmo, aos 
classificados M/F:

1º 1500€
2º 1000€
3º 750€
4º 600€
5º 500€
6º 400€
7º 300€
8º 250€
9º 150€
10º 100€

Estes prémios serão pagos imediatamente após o prazo de reclamação das 
classificações dos eventos.

10. DIREITOS DE IMAGEM
Todos os atletas autorizam a organização do ATRP PRO League 2020 a usar a sua 
imagem para promoção do circuito e provas que o integram, incluindo cedência a 
parceiros que apoiem esta iniciativa.

11. POLÍTICA DE SAÚDE
Os atletas comprometem-se a respeitar a Política de Saúde da ATRP.

12. ALOJAMENTOS
As organizações que integram este Circuito oferecem dorsal de participação e 
estadia (1 noite para 2 pessoas em quarto duplo) aos seguintes atletas:

Para o Trail da Boaventura
- Top 5 M e F do Ranking Nacional de Trail (1/12/2019)

Para as restantes provas
- Top 5 M e F da prova que as antecede.

https://www.facebook.com/trailboaventura
https://facebook.com/azorestrailrun

https://www.facebook.com/ste.sintra.trail.xtreme/
www.facebook.com/GTSerraDArga/

https://www.facebook.com/PicosdoAcor/?ref=bookmarks
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