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REGULAMENTO: 

 

1. Pelas 10H00 - prova destinada aos cães de Grande Porte (peso igual ou superior a 10Kg, com 

mais de 13 meses de idade, com uma extensão aproximada de 2.750 metros.  

Partida no Abrigo Municipal de Machico, consiste numa prova de trail urbano, com meta 

instalada no Porto do Recreio. 

2. Pelas 11H00 - prova destinada aos cães de Pequeno Porte (até 10kg), com mais de 13 meses 

de idade, com uma extensão aproximada de 1.500 metros.  

Partida no Porto do Recreio, percorre a promenade, retorna e volta até ao local da de partida. 

3. Pelas 11h30 – Entrega de Prémios. 

4. Serão entregues prémios não pecuniários aos três primeiros classificados masculinos e 

femininos da geral. 

5. As partidas serão intervaladas, de 20 em 20 segundos. 

6. Só serão autorizados a partir os participantes que façam uso da coleira, trela nos cães e saco 

para a remoção de dejetos. 

7. A classificação na prova implica o uso obrigatório de um chip e de um dorsal, cedidos pela 

AARAM, no dia da prova junto ao secretariado na zona de partida. 

8. As inscrições para a corrida estão abertas a todos os interessados. 

8.1. A idade mínima de participação para a prova é de 18 anos. 

9. As inscrições poderão ser efetuadas online, na Câmara Municipal de Machico ou na Associação 

de Atletismo da R.A.M., até o dia 2 de Maio. 

9.1. A inscrição tem o seguinte valor: 

9.1.1.  A inscrição tem um valor de 2 euros que reverte na totalidade para o Abrigo Municipal 

de Machico. 

10. Os inscritos deverão apresentar-se 1 hora antes, junta da organização, no local de partida, a 

fim de receber o kit para a prova (T-shirt, o dorsal e o chip). 

11. Ao longo do percurso dos 3000 metros, haverá um posto de abastecimento com água fresca. 
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12. Cão: 

12.1. O cão deve estar em plenas condições físicas e psicológicas para participar neste tipo 

de atividade. 

12.2. Não é recomendada a participação de cães que não se sintam confortáveis junto a 

pessoas e/ou cães estranhos. 

12.3. Uso obrigatório de açaime em cães considerados de raça perigosa. 

13. Segurança: 

13.1. O Cão não deverá ficar sozinho ou solto em nenhum momento. 

13.2. Cada atleta é totalmente responsável pela conduta do seu cão. 

13.3. Não é obrigatório correr nas provas, o mesmo deverá ser ajustado ao nível de cada 

equipa (cão e atleta). 

14. Em caso de acidente, o mesmo terá que ser participado à AARAM até 24 horas após a 

realização da prova. 

15. O Júri da prova será constituído pelo Conselho Regional de Arbitragem. 


