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DOMINGO – 29 DE JANEIRO DE 2017 

REGULAMENTO: 

1. Pelas 08.30 horas – III Maratona do Funchal / Santander Totta - Prova aberta à participação de atletas de 

ambos os sexos, dos escalões de Seniores e Veteranos, com extensão exata de 42.195,00 metros. 

Para melhor compreensão do percurso da II Maratona do Funchal / Santander Totta, indicamos que o 

mesmo está subdividido em três fases: 

1ª Fase (3 voltas) – Partida na Estrada Monumental (faixa sul) em frente ao Hotel “Golden Residence”, segue em 

direção ao Fórum Madeira, continua pela “Ciclovia”, Estrada Monumental (faixa sul), Avenida do Infante, 

contorna junto ao Casino da Madeira, Avenida Infante, Estrada Monumental (faixa Norte) segue até à Praça 

ASSICOM, contorna (sem contornar a Rotunda), Estrada Monumental (faixa sul) até à zona de partida, repete todo 

o percurso anterior mais duas vezes, perfazendo as três voltas; 

2ª Fase (de transição) – zona de partida, segue pela Estrada Monumental (faixa sul), Fórum Madeira, continua 

pela “Ciclovia”, Estrada Monumental, Avenida do Infante, até à Rotunda do Infante, vira à direita para a Rua 

Jerónimo Dias Leite, à direita para a Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro (faixa Norte), contorna cerca de 

100m após a Discoteca “Vespas” e segue na faixa Sul da Avenida Sá Carneiro, até o local onde estará instalada a 

meta, junto à Praça do Mar (em frente à Discoteca “Vespas”); 

3ª Fase (4 voltas) – Avenida Sá Carneiro, Rotunda Sá Carneiro, Avenida do Mar (faixa Sul) até à Praça da 

Autonomia, à esquerda para a Rua Brigadeiro Oudinot, à esquerda para a Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua do 

Aljube, Avenida Arriaga, contorna junto ao Palácio do Governo Regional, Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Rua 

Dr. Fernão de Ornelas, à direita para a Rua Visconde Anadia, Praça da Autonomia, Avenida do Mar (Faixa Norte), 

Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro (faixa Norte), contorna cerca de 100m após a Discoteca “Vespas” e 

segue na faixa Sul da Avenida Sá Carneiro, até o local onde estará instalada a meta, repete todo o percurso 

anterior mais três vezes, perfazendo as quatro voltas e cortando a meta junto à Praça do Mar (em frente à 

Discoteca “Vespas”. 

2. Pelas 10.00 horas – VI Meia Maratona do Funchal – Prova aberta à participação de atletas de ambos os sexos, 

dos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos, com extensão exata de 21.097,50 metros. 

Para melhor compreensão do percurso da VI Meia Maratona do Funchal, indicamos que o mesmo está 

subdividido em três fases: 

1ª Fase (1 volta) - Partida na Estrada Monumental (faixa Norte, junto às “Galerias Jardins D’Ajuda”, antes do 

“Fórum Madeira”) seguindo em direção à Praça ASSICOM, contorna (sem contornar a Rotunda), Estrada 

Monumental (faixa sul), Fórum Madeira, continua pela “Ciclovia”, Estrada Monumental, Avenida Infante, 

contorna junto ao Casino da Madeira e regressa pelas faixas “norte” à zona de partida; 

2ª Fase (transição) – zona de partida, seguindo em direção à Praça ASSICOM, contorna (sem contornar a 

Rotunda), Estrada Monumental (faixa sul), Fórum Madeira, continua pela “Ciclovia”, Estrada Monumental, 

Avenida Infante; desce a Avenida Infante até à Rotunda do Infante, vira à direita para a Rua Jerónimo Dias Leite, à 

direita para a Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro (faixa Norte), contorna cerca de 100m após a Discoteca 

“Vespas” e segue na faixa Sul da Avenida Sá Carneiro, cortando a meta junto à Praça do Mar (em frente à 

Discoteca “Vespas”; 

3ª Fase (2 voltas) – Avenida Sá Carneiro, Rotunda Sá Carneiro, Avenida do Mar (faixa Sul) até à Praça da 

Autonomia, à esquerda para a Rua Brigadeiro Oudinot, à esquerda para a Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua do 
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Aljube, Avenida Arriaga, contorna junto ao Palácio do Governo Regional, Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Rua 

Dr. Fernão de Ornelas, à direita para a Rua Visconde Anadia, Praça da Autonomia, Avenida do Mar (Faixa Norte), 

Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro (faixa Norte), contorna cerca de 100m após a Discoteca “Vespas” e 

segue na faixa Sul da Avenida Sá Carneiro, até o local onde estará instalada a meta, repete todo o percurso 

anterior mais uma vez, perfazendo as duas voltas e cortando a meta junto à Praça do Mar (em frente à Discoteca 

“Vespas”. 

3. Pelas 10.00 horas – VI Mini Maratona do Funchal – Prova aberta à participação de atletas de ambos os sexos, 

dos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos, com extensão aproximada de 5.850 metros: 

Partida na Estrada Monumental (faixa Norte, junto às “Galerias Jardins D’Ajuda”, antes do “Fórum Madeira”) 

seguindo em direção à Praça ASSICOM, contorna (sem contornar a Rotunda), Estrada Monumental (faixa sul), 

Fórum Madeira, continua pela “Ciclovia”, Estrada Monumental, Avenida do Infante, desce até à Rotunda do 

Infante, vira à direita para a Rua Jerónimo Dias Leite, à direita para a Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro 

(faixa Norte), contorna cerca de 100m após a Discoteca “Vespas” e segue na faixa Sul da Avenida Sá Carneiro, 

cortando a meta junto à Praça do Mar (em frente à Discoteca “Vespas”. 

4. Pelas 12.00 horas – Entrega de Prémios. 

5. Os atletas que não estiverem presentes na entrega de prémios, perdem o direito aos mesmos. 

6. A prova será aberta à participação de Atletas Federados, Inatel, Populares, Escolas, Forças Militares e 

Militarizadas, de ambos os sexos. 

7. Haverá apenas uma classificação individual, masculina e feminina, em cada uma das provas. 

8. A classificação na prova implica o uso obrigatório do chip e do dorsal, fornecidos pela organização. 

9. As inscrições para as provas deverão ser feitas “online” através do site do evento, ou na sede da AARAM sendo a 

data limite o dia 24 de Janeiro de 2017. 

10. Os valores de inscrição para cada uma das provas podem ser consultados no site do evento, em 

http://www.funchalmarathon.com/pt/inscricoes.htm  

11. Os atletas classificados no “Madeira a Correr 2015/2016” que possuem “VOUCHER” para inscrição 

gratuita na “III Maratona do Funchal / Santander Totta”, deverão formalizar a sua inscrição junto da sede 

da AARAM até 20 de Janeiro de 2017. 

12. O secretariado do evento estará em funcionamento no Hotel Porto Santa Maria, na Zona Velha do Funchal, nos 

dias 25, 26, 27 e 28 de Janeiro de 2017, entre as 10.00 horas e as 20.00 horas.  

13. Serão desclassificados os atletas que prejudicarem intencionalmente os demais concorrentes, os que alterarem o 

percurso e os que receberem apoio indevido. 

14. Cada atleta é responsável pela sua própria aptidão física. 

15. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora da prova. 

16. Para garantia da segurança dos atletas, a entidade organizadora tem cobertura médica para os primeiros socorros 

durante a prova, bem como o policiamento da mesma. 

17. Todos os atletas estão abrangidos por um seguro de participação nesta prova. 

18. Em caso de acidente, o mesmo terá que ser participado à AARAM até 24 horas após a realização da prova. 

19. Todos os atletas deverão fazer prova da sua idade com a apresentação do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão, 

no ato de entrega do material. 

20. A prova será realizada segundo o regulamento da FPA. 

21. O Júri da prova será constituído pelo grupo de Juízes do Conselho Regional de Arbitragem. 

http://www.funchalmarathon.com/pt/inscricoes.htm

