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REGULAMENTO: 

 

1. Pelas 09H00 – Marcha da Saúde – destinada a toda a população em geral, sem caráter competitivo, com 

uma extensão aproximada de 4.940 metros.  

Partida em frente à Empresa de Cervejas da Madeira (PEZO), desce o PEZO, segue pela Promenade até 

à Praia Formosa, onde retorna, regressando pelo percurso inverso até a chegada instalada no mesmo 

local de partida. 

2. Pelas 09H00 – Meia Maratona - prova destinada aos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos, com 

uma extensão de 21.097,50 metros e pontuável para o “Madeira a Correr - Individual”. Esta prova 

terá um tempo limite de 02h30. 

Partida em frente à Empresa de Cervejas da Madeira (PEZO), desce o PEZO, vira à direita para Câmara 

de Lobos (Estrada João Gonçalves Zarco), à esquerda para o centro de Câmara de Lobos, à direita em 

frente à igreja, à direita Rua Dr. João Abel de Freitas, segue em direção à Ponte dos Socorridos, segue 

em direção ao Funchal (Estrada Monumental), à direita para a Rua Saint Helier, Rua Simplício dos 

Passos Gouveia, Estrada Monumental, à direita para a Rua Carvalho Araújo, Avenida Sá Carneiro, 

Avenida do Mar (sul), segue em direção à Empresa de Eletricidade da Madeira, retornando junto à 

interseção com a Rua Artur Sousa “Pinga”, Praça da Autonomia, Avenida do Mar (norte), à direita para a 

Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, contorna a Rotunda Infante, Avenida Infante, Estrada Monumental, 

(seguindo pela Ciclovia) em direção a Câmara de Lobos, à direita para o PEZO, seguindo até junto da 

Rotunda do Estabelecimento “Vale”, onde retorna, descendo e cortando a meta instalada na Empresa de 

Cervejas da Madeira. 

3. Pelas 09H00 – Mini Maratona - prova destinada aos escalões de Juvenis, Juniores, Seniores e 

Veteranos, com uma extensão aproximada de 4.950 metros. 

Partida em frente à Empresa de Cervejas da Madeira (PEZO), desce o PEZO, vira à direita para Câmara 

de Lobos (Estrada João Gonçalves Zarco), à esquerda para o centro de Câmara de Lobos, à direita em 

frente à igreja, à direita Rua Dr. João Abel de Freitas, Estrada João Gonçalves Zarco, à esquerda para o 

PEZO, segue até à Rotunda do Estabelecimento “Vale” onde contorna, descendo e cortando a meta 

instalada na Empresa de Cervejas da Madeira. 

4. Pelas 09H40 – Prova dos Jovens 1 - prova destinada ao escalão de Infantis, com uma extensão 

aproximada de 910 metros e pontuável para o “Madeira a Correr”. 

Partida junto à Empresa de Cervejas da Madeira dando uma volta ao quarteirão e cortando a meta no 

mesmo local de partida. 

5. Pelas 09H50 – Prova dos Jovens 2 - prova destinada ao escalão de Iniciados, com uma extensão 

aproximada de 1.820 metros e pontuável para o “Madeira a Correr”. 

6. Partida junto à Empresa de Cervejas da Madeira dando duas voltas ao quarteirão e cortando a meta no 

mesmo local de partida. 

7. Pelas 12h00 – Entrega de Prémios. 
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8. A prova será aberta à participação de Atletas Federados, Inatel, Populares, Escolas, Forças Militares e 

Militarizadas, de ambos os sexos. 

9. Haverá uma classificação coletiva e individual, masculina e feminina. Para efeitos de classificação 

coletiva, será vencedora a equipa que somar o menor número de pontos, de acordo com as posições 

obtidas à chegada pelos seus três primeiros elementos. Em caso de empate será valorizada a equipa cujo 

3º componente obtenha melhor classificação individual. 

10. Na Mini Maratona, serão entregues prémios aos três primeiros da classificação geral individual e 

coletiva. Nas Provas dos Jovens, serão entregues prémios aos três primeiros da classificação geral 

individual. 

11. Na Meia Maratona, serão entregues os seguintes prémios: 

11.1.  1º Lugar: 250 €; 2º Lugar: 150 €, 3º Lugar: 100 €, da geral individual masculina e feminina; 

11.2.  1º Lugar: 100 €, da geral coletiva (equipa) masculina e feminina; 

11.3.  Vouchers no valor de 25 €, vencedores de cada escalão, em masculinos e femininos; 

11.4.  Troféus aos três primeiros classificados: da geral coletiva, da geral individual e por escalão, em 

masculinos e femininos. 

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

13. As inscrições "online" poderão ser efetuadas até ao dia 1 de Junho de 2017, com o valor de 2 €. 

14. Podem ser efetuadas inscrições na “Loja Coral”, atrás da Escola Secundária Francisco Franco, até ao dia 

31 de Maio De 2017. 

15. Os atletas que pretenderem dorsal personalizado, deverão realizar a sua inscrição "online", até ao final 

do dia 28 de Maio, com pagamento efetuado. 

16. O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN:  

PT50 0018 0008 0003 5609 0208 0, sob SANTANDER TOTTA. 

17. Após pagamento, deverá ser enviado o comprovativo para o email: geral@atletismomadeira.pt e 

indicando a quem se refere o respetivo pagamento. 

18. O secretariado da prova funcionará na sede da AARAM em Câmara de Lobos, no seguinte horário: 

 Quinta-Feira (1 Junho) – das 15:00 às 19:00; 

 Sexta-Feira (2 Junho) – das 10:00 às 12:00, reabre às 13h00 às 19h00. 

19. NOTA: Apenas serão entregues t-shirts às 350 primeiras inscrições pagas, para a Meia Maratona e 

às 300 primeiras inscrições pagas, para a Caminhada. 

20. Serão desclassificados os atletas que prejudicarem intencionalmente os demais concorrentes, os que 

alterarem o percurso e os que receberem apoio indevido. 

21. Da condição física dos Atletas, serão responsáveis os grupos concorrentes. 

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

23. 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. 

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

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

da prova. 

26. A prova será disputada segundo o regulamento da FPA. 

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


