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Parceria:
Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira / Direção de Serviços do Desporto Escolar

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DO DESPORTO ESCOLAR

Corta Mato Jovem
REGULAMENTO
Funchal (Jardins do Lido) – 30 de janeiro de 2019
1. PARTICIPAÇÃO
1.1. Esta competição é aberta a toda a população juvenil entre os 7 e os 17 anos feitos
durante o ano de 2019 (Benjamins A, Benjamins B, Infantis, Iniciados e Juvenis).
1.2. Os jovens não filiados na AARAM devem participar em representação das respectivas
escolas e ser por elas inscritos através da Direção de Serviços do Desporto Escolar
(DSDE).
1.2.1. A participação é aberta a todas as escolas e instituições de ensino para utentes com
necessidades especiais.
1.2.2. Os alunos (não filiados) do escalão aberto (juniores e seniores) poderão participar
extra competição, em simultâneo com o escalão de juvenis.
1.3. Clubes e escolas podem participar com um máximo de cinco (5) elementos por escalão
e sexo, não se considerando mais que uma equipa por clube/escola e sexo em cada
escalão.
1.3.1. Os atletas filiados na AARAM devem correr prioritariamente em representação do
seu clube e com o respetivo dorsal atribuído pela AARAM.
1.3.2. As escolas podem participar com alunos não filiados na AARAM e com alunos filiados
na AARAM que não tenham sido selecionados para competir pelo respetivo clube.
1.4. Esta competição conta para as Taças de Infantis, Iniciados e Juvenis, de acordo com os
respectivos regulamentos.
2. INSCRIÇÕES
2.1. Clubes: Devem enviar as suas inscrições para a AARAM até ao dia 4 de janeiro em
ficheiro informático próprio, indicando um máximo de 5 atletas por escalão/sexo e com
indicação das respetivas escolas.
2.1.1. A lista de inscritos dos atletas filiados será enviada para a DSDE que a encaminhará
para as respetivas escolas para efeito de dispensa de aulas e para que esses atletas
não sejam incluídos nas respetivas equipas escolares.
2.2. Escolas: as inscrições dos alunos (que não sejam selecionados pelos clubes) devem ser
efectuadas na plataforma Place 21 (na zona de eventos) até ao dia 18 de janeiro
indicando um máximo de 5 alunos por escalão/sexo.
Ø O DORSAL de cada aluno deve ser indicado na zona das anotações.
Ø A DSDE enviará para a AARAM a lista de inscritos por escola (em formato .xlsx) até
sexta-feira anterior ao dia de competição indicando obrigatoriamente: nome do aluno;
data de nascimento; e o respetivo nº de dorsal da escola.
2.3. No dia da prova não são permitidas alterações.
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3. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
3.1. Haverá uma classificação individual única (para filiados e não filiados) em cada escalão e
sexo (os títulos regionais de corta mato dos escalões de infantis, iniciados e juvenis são
atribuídos nesta competição).
4. CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
4.1. Haverá uma classificação coletiva única em cada escalão e sexo, com base na respetiva
classificação individual.
4.2. A classificação colectiva considera indistintamente os clubes filiados e as escolas e
designa as equipas campeãs regionais em cada escalão e sexo.
4.2.1. Os atletas filiados representam apenas o seu clube filiado na AARAM.
4.2.2. As escolas competem apenas com os seus alunos NÃO FILIADOS.
4.3. São vencedoras as equipas que somarem o menor número de pontos, de acordo com as
posições obtidas à chegada pelos seus três primeiros elementos em cada escalão e sexo.
4.4. Os desempates nas classificações coletivas serão realizados a favor do clube/escola que
tenha o último elemento da equipa melhor classificado.
5. PRÉMIOS
Ø Medalhas aos três primeiros classificados individuais de cada escalão e sexo.
Ø Medalhas aos três primeiros alunos (não filiados) de cada escalão e sexo.
Ø Troféu à primeira equipa de cada escalão e sexo (clube ou escola).
Ø Troféu à melhor equipa escolar de cada escalão e sexo.
Notas para os clubes:
Dispensa de aulas – Dado que todos os atletas estão em idade escolar e esta é uma atividade conjunta
com a DSDE, todos os participantes terão as suas faltas justificadas. Para esse efeito, os clubes terão de
enviar à AARAM a inscrição atempada (até 4 de janeiro) dos seus atletas para que seja possível
desencadear os procedimentos necessários junto da DSDE para efeitos de dispensa de aulas e para que
esses atletas não sejam incorporados nas equipas escolares.
Transportes – por princípio, o transporte dos alunos federados é da responsabilidade dos clubes, mas
em casos pontuais a combinar com os respetivos Coordenadores do DE, os alunos federados também
poderão usufruir do transporte escolar.
Taças de Infantis e de Iniciados - A classificação coletiva a considerar para estes troféus corresponde à
classificação coletiva do próprio Corta-Mato Jovem no respetivo escalão.
Taça Jovem da Madeira – A classificação coletiva a considerar para este troféu corresponde à soma das
melhores pontuações percentuais (*) dos atletas juvenis e juniores de cada clube – até 3 atletas por
escalão (os juniores disputam o Campeonato Regional de Corta-Mato - absoluto).
(*) As pontuações percentuais correspondem à percentagem do tempo de cada atleta relativamente ao
vencedor da prova no seu escalão.
AARAM / DSDE
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PROGRAMA-HORÁRIO E DISTÂNCIAS APROXIMADAS DOS PERCURSOS
30 DE JANEIRO DE 2019 (QUARTA) - FUNCHAL (JARDINS DO LIDO)
ESCALÃO

ANOS DE NASCIMENTO

DISTÂNCIA

SEXO

Confirmação das inscrições

até as 9h15

F

9h45

M

10h00

F

10h15

M

10h30

F

10h45

M

11h00

2000m
( 4 voltas )

M

11h15

F

11h30

2500m
( 5 voltas )

F

11h45

M

12h00

Benjamins A

2010 a 2012

500m
( 1 volta )

Benjamins B

2008 e 2009

1000m
( 2 voltas )

Infantis

2006 e 2007

1500m
( 3 voltas )

Iniciados

2004 e 2005

Juvenis

2002 e 2003
Entrega de prémios

HORÁRIO DE PARTIDA

12h15

Percurso:

AARAM / DSDE
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Informações para Escolas:
Ø Atribuição dos números de dorsal pelos estabelecimentos de ensino
A atribuição dos dorsais aos alunos (não filiados na AARAM) é da responsabilidade de cada escola,
respeitando os critérios da tabela abaixo:
DORSAL
2000 - 2199
2200 - 2399
2400 - 2599
2600 - 2799
2800 -2999
3000 - 3199
3200 - 3399
3400 - 3599
3600 - 3799
3800 - 3999
4000 - 4199
4200 - 4399
4400 - 4599
4600 - 4799
4800 - 4999
5000 - 5199
5200 - 5399
5400 - 5599
5600 - 5799
6000 - 6199
6200 - 6399
6400 - 6599
6600 - 6799
6800 - 6999
7000 - 7999
8000 - 8199
8200- 8399
8400 - 8599
8600 - 8799
8800 - 8999
9000 - 9199
9200 - 9399
9400 - 9599
9600 - 9799
9800 - 9999
10000 - 10199
10200 - 10399

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EBS da Ponta do Sol
EBS Bispo D. Manuel F. Cabral
ES Jaime Moniz
ES Francisco Franco
Centro das Comunidades Madeirenses
EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro (S. Roque)
EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva
EB23 do Caniço
Colégio Infante D. Henrique
Colégio Salesianos do Funchal
Colégio de Apresentação de Maria
Colégio de Santa Teresinha
Escola da APEL - Associação Promotora do Ensino Livre
EBS D. Lucinda Andrade
EB23 dos Louros
EBS do Porto Moniz
EB23 Dr. Alfredo F. Nóbrega Júnior
EB23 da Torre
EB23 do Caniçal
EB23 Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Escola Profissional Cristóvão Colombo
Escola Profissional Atlântico
EB23 Cónego João J. G. Andrade (Campanário)
EB123/PE Prof. Francisco M. S. Barreto, F. Ovelha
Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira
EB23 de Santo António
EB123/PE Bartolomeu Perestrelo
EBS Gonçalves Zarco
EB23 Dr. Horácio Bento Gouveia
EB23 Estreito de Câmara de Lobos
EBS de Machico
EBS da Calheta
EBS Padre Manuel Álvares
EB123/PE/C do Curral das Freiras
EB23 Cardeal D. Teodósio de Gouveia
EBS de Santa Cruz
EBS Prof.Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo

Ø Transportes
A Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) assegura o transporte dos alunos das escolas com
núcleo de Atletismo. Em relação às restantes, a sua participação estará sujeita à existência de vagas
nos transportes ou que providenciem o seu próprio transporte.
AARAM / DSDE
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