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Madeira	a	Correr	2020	
Adaptações	-	Covid-19	

	 Devido	 à	 interrupção	 das	 competições	 motivada	 pela	 pandemia	 da	
Covid-19	 e	 dado	 que,	 previsivelmente,	 será	 autorizada	 a	 retoma	 das	
competições	para	muito	em	breve	(possivelmente	já	a	partir	do	próximo	dia	
1	de	julho),	torna-se	necessário,	para	além	do	respeito	pelos	procedimentos	
de	 distanciamento,	 adequada	 higiene	 respiratória	 e	 demais	 cuidados	
preventivos	que	serão	objecto	de	divulgação	assim	que	haja	a	autorização	
oficial	para	o	retorno	à	competição,	há	também	que	equacionar	a	validade	
dos	regulamentos	em	vigor.	

	 Neste	 contexto,	 a	 AARAM	 decidiu	 convocar	 os	 clubes	 para	 lhes	
apresentar	 propostas	 de	 reajustamento	 dos	 regulamentos	 do	 circuito	
Madeira	 a	 Correr	 e	 também	 das	 necessárias	 adaptações	 quanto	 à	
participação	 nas	 provas	 deste	 circuito,	 que	 terá	 forçosamente	 de	 ser	
restringida	durante	os	próximos	tempos.		

	 Assim,	 depois	 de	 consultados	 os	 clubes	 em	 reunião	 na	 sede	 da	
AARAM	 no	 dia	 26	 de	 junho,	 foram	 decididas	 as	 seguintes	 adaptações	 ao	
regulamento:	

1. Anular	 a	 classificação	 coletiva	 do	 circuito	 Madeira	 a	 Correr	 da	
corrente	época	de	2019/2020.	

2. Manter	 as	 classificações	 individuais	 mas	 alterando	 os	 seguintes	
critérios:	

a. O	número	de	provas	a	considerar	para	efeito	das	classificações	
individuais	 será	 o	 correspondente	 a	 40%	 do	 total	 de	 provas	
realizadas	até	ao	final	da	época,	arredondando	o	número	para	
a	unidade	mais	próxima.	

b. Em	 qualquer	 caso,	 o	 número	 de	 provas	 a	 considerar	 não	
poderá	ser	superior	a	9	nem	inferior	a	6	provas.	

c. Exemplos:	

Nº	Total	de	provas	 40%	 Nº	provas	a	considerar	

12	 4,8	 6		
(limite	mínimo)	

16	 6,4	 6	
19	 7,6	 8	
23	 9,2	 9	
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	 Quanto	à	participação	dos	atletas,	foi	decidido	o	seguinte:	

1. A	escolha	dos	participantes	nas	provas	do	Madeira	a	Correr	 será	da	
responsabilidade	dos	 clubes,	que	 terão	uma	quota	de	participantes	
calculada	de	 forma	proporcional	 à	 respetiva	 participação	média	 nas	
provas	anteriormente	realizadas.	

2. Será	também	mantida	a	proporcionalidade	da	participação	até	agora	
registada	entre	sexos:		

-	Femininos	 	 -	 24%	

-	Masculinos		 -	 76%	

	

	 Cada	 clube	 terá	 direito	 a	 escolher	 os	 atletas	 de	 acordo	 com	a	 sua	
quota	de	participação	e	com	os	limites	estabelecidos	para	cada	prova,	que	
serão	divulgados	previamente.	

	 Aos	 clubes	 que,	 pela	 sua	 reduzida	 participação	 anterior,	 não	
consigam	 ter	 quota	 mínima	 para	 apresentar	 atletas,	 serão	 atribuídas	
algumas	vagas	em	sistema	rotativo.	

	 Eventuais	 vagas	 deixadas	 por	 clubes	 que	 não	 pretendam	 utilizar	 as	
suas	quotas	de	participação,	serão	distribuídas	pela	seguinte	ordem:		

1. por	atletas	individuais;	
2. por	clubes	sem	quota	suficiente;	
3. por	 outros	 clubes	 seguindo	 a	 ordem	 da	 classificação	 coletiva	

até	ao	momento	em	que	foi	anulada.	

	 Conhecidas	as	quotas	para	cada	prova,	os	clubes	 terão	de	efetuar	a	
inscrição	 prévia	 dos	 seus	 atletas	 e,	 posteriormente,	 proceder	 ao	
levantamento	dos	dorsais	junto	da	AARAM	por	apenas	um	responsável	por	
clube.	
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	 Devido	 às	 restrições	 impostas	 pela	 situação	 epidemiológica	 e	 no	
sentido	 de	 salvaguardar	 a	 segurança	 de	 todos	 os	 participantes,	 as	 provas	
serão	realizadas	de	forma	bastante	condicionada.		Nomeadamente:	

- quanto	ao	acesso	à	participação	(com	inscrições	prévias);	

- quanto	 aos	 condicionamentos	 relativos	 ao	 distanciamento	 antes	 da	
partida	(que	será	dada	de	forma	faseada,	procedendo-se	ao	controlo	
de	 tempos	 em	 função	 da	 passagem	 pelos	 tapetes	 de	 partida	 e	 de	
chegada	–	semelhante	ao	procedimento	da	Volta	à	Cidade);	

- quantos	aos	cuidados	de	distanciamento	durante	a	própria	prova;	

- quanto	aos	procedimentos	na	chegada;	

- quanto	à	ausência	de	cerimónias	protocolares	no	final	das	provas.	

	

	 Para	bem	dos	nossos	atletas	e	da	imagem	da	modalidade,	fica,	desde	
já,	 o	 apelo	 a	 todos	 para	 que	 colaborem	ativamente	 para	 que	 o	 retorno	 à	
competição	se	possa	efetuar	de	forma	urbana,	segura	e	eficaz.	

	

	 Em	anexo	a	este	documento	seguem	as	quotas	para	a	primeira	prova	
do	Madeira	a	Correr	após	o	período	de	interrupção.		

	

	

	

Câmara	de	Lobos,	26	de	junho	de	2020	

	

O	Presidente	da	AARAM	


