
 

 

 

Minho Ultra Trail Series 2020 | Alto Minho 

 
REGULAMENTO 

 
1. ORGANIZAÇÃO, DATA E OBJECTIVOS 

 

A ADA-Associação Desportiva Afifense, CAOV-Clube Atletismo Olímpico Vianense e da EDV-

Escola Desportiva de Viana, vão em conjunto premiar os atletas mais regulares nos seus 

eventos através do Minho Ultra Trail Series “MUTseries”. Este, engloba as 3 distâncias de Trail 

Ultra: Trail de Santa Luzia (05 de Abril), Ultra Trail de Cerveira (02 de Maio) e o Afife Running 

Trail (25 de Outubro).  

Os atletas mais regulares do MUTseries serão encontrados pela soma das classificações das 3 

provas, através do sistema de pontuação explicado neste regulamento. 

 

Para efeitos classificativos no “MUTseries”, serão considerados todos os atletas que obtenham 

classificação numa das nas 3 provas. 

Serão considerados finishers somente aqueles que terminem as 3 provas que compõe MUT 

series. 

2. Provas Pontuáveis: 

1. Trail de Santa Luzia (8ª Edição) – Dia 05 abril, Domingo 

2. Ultra Trail de Cerveira (7ª Edição) – Dia 02 de Maio, Sábado 

3. Afife Running Trail (6ª Edição) – Dia 25 Outubro, Domingo  

3. Distâncias 
Distâncias: Ultra = 43kms a 52kms (Distâncias Aproximadas) 

 
4. PARTICIPAÇÃO 

 

a) É preciso ter a condição física adequada às características destas provas. 

b) A participação é livre de acordo com o estipulado nos regulamentos das provas que 
compõe este circuito. 

 
5. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

 
As inscrições e informações estão disponíveis na plataforma da Prozis 
 
 
 



 

 

3.1. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 
Trail Ultra – Máximo 200 participantes. 

a) Preço MUTseries (3 provas) – 45 euros para as primeiras 50 inscrições. 

b) As restantes 150 vagas podem ser adquiridas nas provas que compõe o MUTseries ao 

preço estipulado no regulamento das mesmas. 

c) A organização restitui o valor da inscrição deduzido das respetivas taxas administrativas 

até 01 de março de 2020, depois dessa data, não efetua qualquer tipo de devoluções. 

6. PROGRAMA HORÁRIO  

- É o estabelecido pelos regulamentos das provas que compõe o MUTseries. 
 

7. O QUE INCLUI A INSCRIÇÃO 

- Inscrição nas 3 provas do MUTseries; 

- Cronometragem/Classificação; 

- Seguro de Acidentes Pessoais e seguro de Responsabilidade Civil; 

- Abastecimentos durante e no final da prova; 

- Lembrança de Finisher – Entrega na última prova do circuito a quem complete as 3 provas; 

- Banhos/Balneários; 

- Outras ofertas que poderemos conseguir através dos nossos patrocinadores. 

 

8. ALTIMETRIAS E DISTÂNCIAS 

 
As altimetrias e as distâncias são apresentadas no regulamento de cada uma das provas e/ou 

em comunicações via Facebook e email. 

9. MARCAÇÕES E CONTROLOS 

 
O percurso será marcado com fitas e placas informativas. 

10. CLASSIFICAÇÕES 

 
a) Classificações Individuais  – MUTseries 

 

Por prova serão atribuídos pontos pela classificação geral aos 20 primeiros M/F. 

Os vencedores serão obtidos pelas somas dos pontos das 3 provas que compõe o MUTseries, 

saindo vencedor aquele/a que mais pontos obtiver. 



 

 

Em caso de empate, o desempate será efetuado pela classificação na última prova (Afife 

Running Trail), o atleta que tiver a melhor classificação nesta prova é o vencedor. 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1 100 11 50 

2 95 12 45 

3 90 13 40 

4 85 14 35 

5 80 15 30 

6 75 16 25 

7 70 17 20 

8 65 18 15 

9 60 19 10 

10 55 20 5 

 

11. Prémios/Cerimónia Protocolar – MUTseries 

Os prémios referentes ao “MUTseries” serão entregues na última prova, o Afife Running Trail. 

Serão atribuídos prémios/troféus aos: 

a) 3 primeiros da Geral M/F; 

12. JÚRI 
 

O Júri da prova é da inteira responsabilidade da organização, cabendo à organização realizar ou 

optar por responsabilizar uma entidade externa de toda a parte técnica da prova (ajuizamento 

e classificações finais). Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Organização, de acordo 

com o Regulamento Geral desta competição. 

13. RECURSOS 
 

Qualquer reclamação ou protesto deverá ser apresentada por escrito ao Júri da Prova que esta 

a realizar de acordo com o regulamento desta. 

14. SEGURO 
 

Os participantes encontram-se abrangidos por um seguro de acidentes pessoais e outro de 

responsabilidade civil de acordo com o definido pelo Decreto-Lei no 10/2009, de 12 de Janeiro. 


