
 

 

REGULAMENTO CIRCUITO BAIANO DE TRAIL RUNNING – 2019 
CBTR 

 
1. O CIRCUITO 
1.1. O Circuito Baiano de Trail Running - CBTR - é um circuito de corridas a pé, na natureza, com percursos 
demarcados e onde os trechos de asfalto ou pistas pavimentadas não excedam 30% do total do percurso. As provas 
serão disputadas de forma individual e/ou duplas, em que o objetivo é concluir o(s) trajeto(s) no menor tempo 
possível e dentro do limite máximo de conclusão, estipulado por cada etapa. As provas possuem características de 
autossuficiência ou semi-suficiência para os atletas. 
1.2. O Circuito Baiano de Trail Running será disputado em 7 (sete) etapas: 

1) Running Daventura – Maio. 

2) Catuni Trail Run (Catuni) – Junho. 
3) Corrida em Trilha do Morro (Morro do Chapéu) – Julho. 
4) Desafio Latitude 12 (Camaçari) – Outubro. 
5) Desafio EcoTrail (Subaúma) – Outubro. 
6) Ultra Trail Chapada Diamantina (Mucugê) – Novembro. 
7) Base Trail Run (Jequié) – Dezembro. 

 
1.2. O Circuito Baiano de Trail Running será dividido nas seguintes categorias, para ambos os sexos: 

• Short Trail: menor que 21km 

• Long Trail: 21km a 42km 

• Ultra Trail: maior que 42km 
1.3. A idade mínima para pontuar e ser ranqueado no Circuito Baiano de Trail Running é de 18 anos para Short Trail 
e 20 anos  para Long Trail e Ultra Trail, completos até 31 de dezembro de 2019. 
1.4. Para pontuar e ser ranqueado no CBTR o atleta precisa ser cadastrado na Federação Baiana de Atletismo (FBA) 
como Corredor de Trilha. 
1.5. Os organizadores de cada prova do CBTR podem, a qualquer momento, mediante parecer de órgão responsável, 
cancelar a prova, mesmo que esta já esteja sendo divulgada. Caso a prova seja cancelada, toda e qualquer 
responsabilidade pelo cancelamento fica para a equipe organizadora do evento, isentando totalmente o Circuito 
Baiano de Trail Running ou a Federação Baiana de Atletismo de qualquer justificativa ou ressarcimento. 
 
2. SISTEMA DE PONTUAÇÃO DO ATLETA NO CBTR 
2.1. As provas do Circuito Baiano de Trail Running - CBTR - oferecerão as seguintes pontuações aos atletas 
participantes, devidamente inscritos e que tenham completado o percurso em sua totalidade: 
 
                                                          Pontos Percurso          Variação Percurso 

1 0 a 24 

2  25-44 

3 45-74 

4 75-114 

5 115-154 

6  155-209 

7 > = 210 

 



 

 

VARIAÇÃO DO PERCURSO = DISTÂNCIA + (ALTIMETRIA POSITIVA/100) 
 
Esta será a pontuação da prova no circuito. Além desta pontuação, cada atleta irá receber uma pontuação conforme 
sua colocação no resultado geral. A partir da pontuação da prova e da sua colocação, será obtida a pontuação da 
etapa. 
 
2.2. PONTOS POR COLOCAÇÃO 
 

1º Lugar – 100 Pt 2º Lugar – 89 Pt 3º Lugar – 79 Pt 

4º Lugar – 70 Pt 5º Lugar – 62 Pt 6º Lugar – 55 Pt 

7º Lugar – 49 Pt 8º Lugar – 44 Pt 9º Lugar – 40 Pt 

10º Lugar – 37 Pt 11º Lugar – 34 Pt 12º Lugar – 31 Pt 

13º Lugar – 29 Pt 14º Lugar – 27 Pt 15º Lugar – 26 Pt 

16º Lugar – 25 Pt 17º Lugar – 24 Pt 18º Lugar – 23 Pt 

19º Lugar – 22 Pt 20º Lugar – 21 Pt 21º Lugar – 20 Pt 

22º Lugar – 19 Pt 23º Lugar – 18 Pt 24º Lugar – 17 Pt 

25º Lugar – 16 Pt 26º Lugar – 15 Pt 27º Lugar – 14 Pt 

28º Lugar – 13 Pt 29º Lugar – 12 Pt 30º Lugar – 11 Pt 

31º Lugar – 10 Pt 32º Lugar – 9 Pt 33º Lugar – 8 Pt 

34º Lugar – 7 Pt 35º Lugar – 6 Pt 36º Lugar – 5 Pt 

37º Lugar – 4 Pt 38º Lugar – 3 Pt 39º Lugar – 2 Pt 

≥ 40º Lugar – 1 Pt Desclassificados - 0 Pt  

 
2.3. PONTUAÇÃO POR NÚMERO DE PARTICIPANTES NA CATEGORIA 
Até 25 participantes = 5 pontos 
De 26 a 50 = 10 pontos 
De 51 a 75 = 15 pontos 
De 76 a 100 = 20 pontos 
> 100 = 25 pontos 
PONTUAÇÃO DO ATLETA NA ETAPA = (PONTOS DO PERCURSO x PONTOS POR COLOCAÇÃO) + PONTUAÇÃO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES NA CATEGORIA. 

2.4. Será o campeão, de cada categoria do CBTR, o atleta que possuir a maior pontuação ao final do circuito. 
2.5. Para provas realizadas em duplas a pontuação para o CBTR será individual. 
2.6. Para provas realizadas em estágios, serão considerados a sua totalidade e resultado final geral, para os critérios 
deste regulamento. A distância da prova será considerada a totalidade da soma dos estágios. 
2.7. O atleta poderá concorrer em mais que uma categoria do CBTR, desde que atenda as regras do descarte. 
 
3. DESCARTE E PARTICIPAÇÃO MÍNIMA 
3.1. Serão aproveitadas apenas as seguintes quantidades de etapas por atleta. 

• Short Trail – Aproveita-se até os 4 melhores resultados e os demais serão descartados. 

• Long Trail – Aproveita-se até os 3 melhores resultados e os demais serão descartados. 

• Ultra Trail – Aproveita-se até os 2 melhores resultados e os demais serão descartados. 
3.2. Para pontuar no ranking final do CBTR o atleta precisará ter a seguinte participação mínima: 

• Short Trail – 4 provas 

• Long Trail – 3 provas 

• Ultra Trail – 2 provas 
 
4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
4.1. Havendo empate na pontuação final entre dois ou mais atletas, serão utilizados os seguintes critérios para o 
ranking: 

a) Maior número de pódio em 1º lugar. 
b) Maior número de pódio em 2º lugar. 
c) Maior número de pódio em 3º lugar. 
d) Maior número de melhores colocações, no confronto direto entre os atletas empatados. 



 

 

e) Maior distância percorrida, em todo o circuito, no confronto direto entre os atletas empatados. 
f) Maior idade. 

 
 
5. AS ETAPAS 
 
1ª - RUNNING DAVENTURA 
Local: Itaparica. 
Data: 04/05/2019. 
Percursos: 6km e 15km. 
Organização: Tiago Valois e Carol Chagas 
Diretor técnico: Felipe Dias. 
Contato: 71 99311-0008 – running@daventura.com 
Site: www.running.daventura.com.br 
Instagram: @daventurabr 
 
2ª - CATUNI TRAIL RUN 
Local: Catuni. 
Data: 08 e 09/06/2019. 
Percursos: 10km, 28km e 50km. 
Organização: Felipe Pikety. 
Diretor técnico: Felipe Pikety. 
Contato: 74 99118-0420. 
Instagram: @catunitrailrun 
 
 
3ª - CORRIDA EM TRILHA DO MORRO 
Local: Morro do Chapéu – Chapada Diamantina. 
Data: 28/07/2019. 
Percursos: 5km, 11km e 21km. 
Organização: Dhiego Guimarães, Matheus Bagano, Yuri Oliveira e Deizze Rocha. 
Diretor técnico: Fernando Tadeu. 
Contato: 74 99116-8136 
Instagram: @corridaemtrilha.morro 
 
 
4ª – DESAFIO LATITUDE 12 
Local: Camaçari. 
Data: 05/10/2019. 
Percursos: 5km, 10km e 21km. 
Organização: Thays Medrado, Beto e Coelho 
Diretor técnico: Thays Medrado. 
Contato: 71 99626-1324 
Instagram: @desafiolatitude12 
 
 
5ª - DESAFIO ECOTRAIL 
Local: Subaúma – Litoral Norte 
Data: 11 e 12 de Outubro 
Percursos: 8km, 15km e 24km 
Organização: Fernando Tadeu, Bruno Tavares, Eber Paz e Laísa Santana. 
Diretor técnico: Fernando Tadeu. 
Contato: 71 99603-6837 – contato@desafioecotrail.com 
Site: www.desafioecotrail.com 
Instagram: @desafioecotrail 



 

 

 
 
 
 
6ª - ULTRA TRAIL CHAPADA DIAMANTINA 
Local: Mucugê – Chapada Diamantina. 
Data: 15 a 17 Novembro. 
Percursos: 6km, 11km, 21km, 36km e 50km. 
Organização: Diana Gomes e Alan Pedreira. 
Diretor técnico: Alan Pedreira. 
Contato: 71 98388-2550 – gantua@gantua.com.br 
Site: www.gantua.com.br 
Instagram: @ultratrailchapada 
 
7ª – BASE TRAIL RUN 
Local: Florestal – Jequié. 
Data: 08 de dezembro. 
Percursos: 05km, 15km, 25km e 50km. 
Organização: Péricles Maia. 
Diretor técnico: Péricles Maia. 
Contato: 71 99235-0345 – basenorastro@outlook.com 
Instagram: @basenorastro 
 
6. Regras 
6.1.  Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro da prova, estipulado e demarcado pela organização de cada 
etapa. Atletas que tentarem encurtar caminhos ou que forem flagrados em trechos que não fazem parte do 
percurso, independente deste encurtar ou não o caminho, estão automaticamente desclassificados. 
6.2. Cada atleta receberá um número de peito que será sua identificação e deverá portá-lo conforme regulamento 
de cada etapa. 
6.3. Os atletas não poderão receber ajuda externa durante a competição. Caracteriza-se ajuda externa qualquer 
pessoa que não esteja inscrita na prova ou que não faça parte da organização da corrida. Abre-se exceção quando a 
organização da prova permitir apoio externo. 
6.4. Só constarão na lista final de classificação, os atletas que tiverem percorrido todo o trajeto da prova dentro do 
tempo limite estipulado por cada organização. 
 
7. Sinalização 
7.1. Os percursos de todas as etapas terão trajetos demarcados e o atleta é responsável por prestar atenção e seguir 
a sinalização corretamente. A responsabilidade de seguir o trajeto oficial da prova é dos competidores. Deve-se 
prestar muita atenção, pois se trata de um percurso na natureza e uma distração pode fazer com que não se perceba 
uma marcação.  
7.2 Para a indicação dos percursos poderão ser usadas placas, setas, fitas coloridas, fitas zebradas, cal, tinta em pó, 
sinais luminosos, pessoas e todas as demais sinalizações verticais e horizontais, informadas pela organização aos 
atletas, até o momento da largada, que auxiliem na indicação do percurso. 
 
8. Segurança 
8.1. Todas as etapas devem contar com suporte de ambulância, que permanecerá no local de largada/chegada 
durante toda a competição. Seu deslocamento só acontecerá em caso de necessidade de atendimento ou resgate de 
atletas para encaminhamento ao hospital. Haverá equipe de resgatistas que ficará em local estratégico para socorro 
nas trilhas. 
8.2. Os atletas devem estar em dias com seus exames e só devem participar do evento se estiverem 100% em 
condição física e psicológica para se submeterem a esforço físico intenso. Os atletas são responsáveis por 
supervisionar as condições de saúde de outros atletas durante toda a prova. Qualquer mal súbito deve ser 
imediatamente comunicado à organização, para que o atendimento seja providenciado. 
8.3. Todas as etapas devem oferecer aos atletas um seguro de cobertura ou reembolso para despesas médicas e 
morte. 



 

 

  
9. Pontos de reabastecimento ou hidratação 
9.1.  Ficará a critério de cada organização de etapa a quantidade e o método a ser utilizado para a 
hidratação/reabastecimento dos atletas durante os percursos, porém o atleta deve ter conhecimento de que as 
provas de Trail Running tem como característica a autossuficiência ou semi-suficiência do atleta. 
 
10. Premiação 
10.1. O pódio final do CBTR será composto pelos três primeiros atletas de cada categoria, no masculino e feminino, 
os quais receberão troféus. Os primeiros colocados em cada categoria serão declarados CAMPEÕES BAIANOS DE 
TRAIL RUNNING 2019, VICE-CAMPEÕES BAIANOS DE TRAIL RUNNING 2019 E 3º LUGAR NO CAMPEONATO BAIANO 
DE TRAIL RUNNING. 
 
11. Cadastro de equipes no CBTR. 
11.1. Para a equipe pontuar no CBTR e concorrer aos títulos de EQUIPE CAMPEÃ BAIANA DE TRAIL RUNNING 2019 e 
EQUIPE VICE-CAMPEÃ BAIANA DE TRAIL RUNNING 2019, será necessário efetuar o cadastro junto ao CBTR e pagar 
uma taxa no valor de R$100 (cem reais), referente a todo o circuito de 2019. A solicitação do cadastro deverá ser 
feita através do e-mail circuitobaianotrailrunning@gmail.com. 
11.2. Apenas serão pontuadas, em cada etapa do CBTR, as equipes que tiverem atletas classificados até a 10ª 
colocação. 
11.3. A pontuação da equipe será o somatório de pontos dos seus atletas, que se classifiquem até a 10ª colocação 
em cada etapa. 
11.4. Os critérios de desempate para as equipes serão os mesmos conforme o parágrafo 4.1, deste regulamento. 
Sendo que onde se lê “atleta”, leia-se “equipe”. Salvo nos itens “d” e “e” deste parágrafo, no qual se acresce a 
seguinte informação: “somente até a 10ª colocação”. 
11.5. A data e o local da premiação do CBTR serão divulgados posteriormente. 
 
12. Comissão de avaliação de conduta do CBTR. 
12.1. A comissão de avaliação de conduta tem por objetivo analisar e julgar casos onde haja um possível desvio de 
conduta do atleta ou equipe durante a prova. 
12.2. Apenas serão julgados casos comprovados através de imagens, declaração escrita formalizada por um atleta 
inscrito na prova ou através de relato de um diretor da prova que apresente pelo menos uma testemunha. 
12.3. A comissão será composta por um atleta experiente e cadastrado na CBAt e ITRA e um suplente que será 
convocado posteriormente quando necessário, um representante do circuito e seu suplente, um representante 
nacional e um intermediador entre a comissão e o circuito. 
12.4.  Composição da comissão: 
 
a) ATLETA 
José Mirailton Pereira Lima 
 
b) SUPLENTE ATLETA 
Será convidado um atleta inscrito na prova e que seja neutro entre os envolvidos. 
 
c) REPRESENTANTE DO CIRCUITO 
Tiago Valois Mendes 
 
d) SUPLENTE REPRESENTANTE 
Alan Moreira Sampaio Pedreira 
 
e) REPRESENTANTE NACIONAL 
Sidney Togumi 
 
f) REPRESENTANTE FBA 
Fernando Tadeu de Sousa Silva 
 
g) SUPLENTE REPRESENTANTE FBA 



 

 

Será convidado um outro membro da FBA e que seja neutro entre os envolvidos. 
 
 
12.5. Punições 
12.5.1. Após análise da comissão o atleta, se condenado, poderá ser submetido as seguintes sanções: 

a) Perda de 50 pontos no circuito, podendo esta pontuação ficar negativa. 
b) Perda de todos os pontos adquiridos na etapa. 
c) Todo atleta reincidente será automaticamente afastado do CBTR. 

12.5.2. A equipe que o atleta estiver vinculado, para os casos de atletas condenados, pagará uma multa de R$100 
(cem reais) e perderá 50 pontos no ranking, podendo esta pontuação ficar negativa. Caso a equipe possua 
reincidência na comissão, esta multa será de R$500. 
12.6. A equipe que se envolver em alguma situação através de um representante, mesmo que este não esteja 
inscrito na prova, também poderá ser levada ao julgamento da comissão. 
12.6.1. Para casos onde a equipe seja julgada pela comissão e esta seja declarada culpada, haverá a seguinte 
punição: 

a) Multa de R$500 (quinhentos reais) a ser paga em até 60 dias após a formalização da pena. 
b) Passado o prazo inicial, perda de todos os pontos adquiridos no circuito. 
c) Após 90 dias da formalização da pena, não sendo feito o pagamento da multa, haverá a suspensão da equipe 

no circuito por 12 meses. 
d) As penalizações de multa e suspensão serão aplicadas as equipes mesmo que estas não estejam cadastradas 

no CBTR. 
e) Em última instância, as equipes e atletas punidos que não acatem e cumpram suas penas, poderão ser 

levados ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO ATLETISMO. 
 
13. Considerações finais 
13.1. O Circuito Baiano de Trail Running e o circuito oficial reconhecido pela Federação Baiana de Atletismo (FBA), 
entidade regulamentadora do esporte no estado da Bahia e subordinada a Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt), a entidade nacional máxima na regulamentação do esporte. 
13.2. O não cumprimento das regras deste regulamento será analisado pelo diretor técnico da prova e pelo Circuito 
Baiano de Trail Running, podendo implicar na desclassificação do atleta. 
13.3. Qualquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será analisada e julgada pelo diretor técnico da 
prova em conjunto com o Circuito Baiano de Trail Running. 
13.4. A interpretação e a decisão do diretor técnico da prova e do Circuito Baiano de Trail Running serão finais e 
obrigatórias para todos os participantes. 
 
14. Página oficial do CBTR 
O Circuito Baiano de Trail Running 2019, em parceria com site Adventuremag, tem como sua página oficial para 
divulgação do regulamento, etapas e resultado do ranking o site http:://www.adventuremag.com.br/hotsite/cbtr 
  
15. Informações 
15.1. Para informações sobre as provas, deve-se fazer contato direto com a devida equipe da organização.  
15.2. Para informações sobre o circuito, deve-se fazer contato através do 71 99603-6837. 
 
 
Salvador, 14 de agosto de 2018. 
 


