ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ESTRADA

II CORRIDA NOTURNA “BAÍA DOS DESCOBRIMENTOS”
SEXTA-FEIRA – 08 DE ABRIL DE 2016
REGULAMENTO:
1. Pelas 21H00 – evento destinado a toda a população em geral, de todos os escalões etários e sem
caráter competitivo, com uma extensão aproximada de 4.400 metros, com o seguinte percurso:
Partida junto ao Fórum Machico, segue pelo passeio marítimo até à Fonte de São Roque, sobe junto à
fonte e segue pelo Caminho de São Roque até ao cruzamento com o caminho do Cemitério, segue pela
Praceta 25 de Abril (Alameda dos Plátanos por trás do Fórum) até à Rua do Mercado, sobe a Rua
General António Teixeira de Aguiar até junto da Rua da Árvore, virando para leste e descendo a Rua
Conselheiro José Ribeiro da Cunha, segue por esta até ao Bar “Baía” e subindo até alcançar a rotunda
junto ao cais, segue pela Rua do Leiria, subindo por trás da Capela do Sr. Dos Milagres até alcançar o
cruzamento com a Rua Doutor João Abel de Freitas, desce a Rua Dr. João Abel de Freitas e vira para a
Rua Banda D’Além (em frente ao posto da PSP), desce pela Rua Banda D’Além até à Capela do Sr. Dos
Milagres e vira para norte percorrendo o Caminho da Ribeira, alcançando novamente a Rua Dr. João
Abel de Freitas, vira para oeste sobre a ponte que passa a ribeira e desce pela vereda junto ao muro da
ribeira até ao final, junto à promenade (foz da ribeira), vira para norte e sobe a Rua Conselheiro José
Ribeiro da Cunha até alcançar a Rua da Árvore (junto à Câmara Municipal de Machico), no cruzamento
com a Rua da Árvore, segue para oeste até à Rua da Amargura, descendo até alcançar a Praceta 25 de
Abril (Alameda dos Plátanos), segue pela Praceta 25 de Abril até ao cruzamento com o Caminho de São
Roque, percorre o Caminho de São Roque e desce até à Fonte de São Roque, seguindo pelo passeio
marítimo e cortando a meta no mesmo local de partida.
2. Pelas 21H00 – prova destinada aos escalões de Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos, com caráter
competitivo, com o mesmo percurso e extensão do evento anterior.
3. Pelas 22h00 – Entrega de Prémios.
4. A prova será aberta à participação de Atletas Federados, Inatel, Populares, Escolas, Forças Militares e
Militarizadas, de ambos os sexos.
5. Haverá uma classificação individual, masculina e feminina, sendo atribuídos prémios aos três primeiros
classificados da geral, masculina e feminina.
6. Todos os atletas federados ou não federados que não tenham chip definitivo, deverão deixar uma
caução de 5 euros para utilizar um chip provisório. O chip deverá ser devolvido à organização no
final da prova e será devolvido o valor da caução.
7. As inscrições poderão ser efetuadas “online” através do site da “1419 – Associação de Desenvolvimento
Integrado de Machico” (www.1419.pt), Centro Terapêutico de Machico (em Machico) e no Centro
Terapêutico do Garajau (no Garajau), ou no dia e local da prova até às 19h30, mediante o pagamento de
5 euros até o dia 1 de Abril de 2016 e de 2 a 8 de abril têm um custo de 7 euros.
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8. A inscrição só será validada após o pagamento da mesma, que pode ser efetuado por transferência
bancária para o INIB: PT50 0010.0000.49815660001.58. O comprovativo de pagamento deverá ser
enviado para o email: associacao1419@gmail.com, no prazo de 48h após a inscrição.
9. Este evento apoiará a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) através da doação de um
valor monetário por cada inscrição contribuindo desta forma para o desenvolvimento desta causa social.
10. Todos os inscritos receberão uma T-Shirt. Por razões de logística a organização não garante t-shirt aos
participantes que se inscrevam após o dia 1 de Abril. O material pode ser levantado a partir do dia 7 de
Abril, na sede da Associação 1419, Mercado Municipal de Machico – Loja 2, (das 09:00 às 21:00) e no
local da prova.
11. Serão desclassificados os atletas que prejudicarem intencionalmente os demais concorrentes, os que
alterarem o percurso e os que receberem apoio indevido.
12. Da condição física dos Atletas, serão responsáveis os grupos concorrentes.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora da prova.
14. 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.
15. Todos os atletas estão abrangidos por um seguro de participação nesta prova.
16. Em caso de acidente, o mesmo terá que ser participado à AARAM até 24 horas após a realização
da prova.
17. A prova será disputada segundo o regulamento da FPA.
18. O Júri da prova será constituído pelo Conselho Regional de Arbitragem.
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