RANKING CIRCUITO RTR 2019
REGULAMENTO
Art. 1º - A Coordenação do “Ranking” ficará a cargo da Comissão Organizadora a RTR e a ela competirá:
I – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;
II – Cadastrar a cada prova, os atletas devidamente inscritos;
III – Oportunizar o apoio técnico às corridas;
IV – Executar a cronometragem eletrônica (chip);
V – Realizar a aferição dos percursos;
VI – Computar os pontos e divulgar, periodicamente, a colocação dos atletas no “Ranking”.
Art. 2º – A inscrição dos atletas que desejarem participar do Ranking do Circuito RTR 2019 deverá ser realizada a
cada etapa, mediante o preenchimento obrigatório COMPLETO de todos os dados exigidos na ficha de inscrição,
sendo o atleta ou a pessoa autorizada a fazer sua inscrição, considerado o responsável pela autenticidade dos dados,
e também pelo preenchimento incorreto ou o não preenchimento das informações. Em cada prova do ranking, o
corredor receberá um novo número de peito.
Art. 3º - Só poderão classificar e pontuar no Ranking, os atletas devidamente inscritos nas provas do Ranking do
Circuito RTR 2019.
Parágrafo único – O Ranking do Circuito RTR 2019 será disputado em 05 etapas, com datas que poderão
sofrer alteração, a saber:
17 de março – Barroso;
05 de maio – Lagoa Dourada;
07 de julho – Ritápolis;
01 de setembro – Resende Costa;
03 de novembro – Coronel Xavier Chaves.
Art. 4º - Serão pontuados, em cada prova, os 20 (vinte) primeiros colocados na CLASSIFICAÇÃO GERAL, no masculino
e no feminino, em cada um dos respectivos percursos: CURTO, MÉDIO e LONGO.
Art. 5º - Para efeito de computação de pontos dos atletas no ranking, será obedecida a seguinte tabela de pontuação
abaixo, para a Classificação Geral:

PERCURSO CURTO
1º lugar 50 pontos
2º lugar 45 pontos
3º lugar 40 pontos
4º lugar 36 pontos
5º lugar 33 pontos
6º lugar 30 pontos
7º lugar 27 pontos
8º lugar 24 pontos
9º lugar 21 pontos
10º lugar 18 pontos
11º lugar 15 pontos
12º lugar 12 pontos
13º lugar 10 pontos

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA A CLASIFICAÇÃO GERAL
PERCURSO MÉDIO
1º lugar 50 pontos
2º lugar 45 pontos
3º lugar 40 pontos
4º lugar 36 pontos
5º lugar 33 pontos
6º lugar 30 pontos
7º lugar 27 pontos
8º lugar 24 pontos
9º lugar 21 pontos
10º lugar 18 pontos
11º lugar 15 pontos
12º lugar 12 pontos
13º lugar 10 pontos

PERCURSO LONGO
1º lugar 50 pontos
2º lugar 45 pontos
3º lugar 40 pontos
4º lugar 36 pontos
5º lugar 33 pontos
6º lugar 30 pontos
7º lugar 27 pontos
8º lugar 24 pontos
9º lugar 21 pontos
10º lugar 18 pontos
11º lugar 15 pontos
12º lugar 12 pontos
13º lugar 10 pontos

14º lugar 08 pontos
15º lugar 06 pontos
16º lugar 05 pontos
17º lugar 04 pontos
18º lugar 03 pontos
19º lugar 02 pontos
20º lugar 01 ponto

14º lugar 08 pontos
15º lugar 06 pontos
16º lugar 05 pontos
17º lugar 04 pontos
18º lugar 03 pontos
19º lugar 02 pontos
20º lugar 01 ponto

14º lugar 08 pontos
15º lugar 06 pontos
16º lugar 05 pontos
17º lugar 04 pontos
18º lugar 03 pontos
19º lugar 02 pontos
20º lugar 01 ponto

Art. 6º - Para efeito de classificação final, individual, o critério será a soma total dos pontos obtidos nas
provas em que o atleta pontuou.
Art. 7º - Para efeito de classificação, o critério de desempate será o maior número de primeiros, segundos, terceiros
lugares obtidos nas provas e assim sucessivamente até que ocorra o desempate.
Parágrafo 1º - Persistindo o empate, a classificação será pelo maior número de provas pontuadas pelo atleta.
Parágrafo 2º - Se ainda assim persistir o empate, a classificação será definida pela idade do atleta, em ordem
decrescente (do mais velho para o mais novo).
Art. 8º - Art. 30 – Os resultados extraoficiais e posteriormente os oficiais de cada prova, bem como as classificações
parciais e finais, serão divulgados na internet, por meio do site onde for realizada a inscrição e pelas redes sociais da
RTR;
Art. 9º – Ao Final do Ranking do Circuito RTR, os 10 (dez) primeiros colocados na Classificação Geral Masculina e
Feminina, em cada percurso, receberão troféu. Não haverá premiação em dinheiro
Art. 10 – As disposições omissas neste documento seguirão o regulamento de cada etapa.

