
EB1/PE/C DE SANTANA                                                                                                         AARAM 

Color Run Sê+ 

22 de abril de 2018 

A Color Run Sê + é um evento promovido pela Escola Básica com Pré e Creche de Santana no âmbito de 

dois projetos: “Pinóquio com ciência” e “Enferbot” que concorrem à 15ª edição do Prémio Ciência na 

Escola da Fundação Ilídio Pinho, cujo principal objetivo é promover, divulgar e conscientizar a comunidade 

para a importância do exercício físico.  

 

REGULAMENTO 

1. 9h – Prova destinada aos escalões de juniores (18/19 anos), seniores (20/39 anos) e veteranos 

(40/80 anos), com uma extensão de 6, 500m. 

 

Partida da praça de Santana. Avenida Manuel Marques de Trindade. Estrada Regional de Santana. Beco da 

Feiteira do Nuno. Caminho da Ribeira do Cantinho. Estrada de Santo António. Caminho do Cantinho. Rua 

Baltazar Dias, Rua 2 de junho de 1564. Caminho Antigo da Achada Simão Alves. Caminho Achada de Simão 

Alves.  Rua Baltazar Dias. Rua Dr. João Abel de Freitas. Rua Cónego Fernando Vaz. Rua Achada do Pampilhar. 

Rua da Igreja. Entrada do Caminho da Travessa. Caminho da Travessa, corta à esquerda para a ponte aérea. 

Vereda do Barreiro. Estrada Dr. Agostinho Cardoso. Vereda do Serrado. Praça de Santana. 

 

Os percursos estarão devidamente assinalados. Nos pontos de passagem que a organização ache 

pertinente, por razões de segurança estarão presentes membros da organização, devidamente 

identificados. 

 

2. 9:30h – Caminhada – destinada a toda a comunidade, sem carácter competitivo, com uma extensão 

aproximada de 2.000 m 

 

Partida da praça de Santana, Avenida Manuel Marques da Trindade. Rua Dr Albino de Menezes. 

Rua Baltazar Dias. Rua Dr João Abel de Freitas….. Praça de Santana 

 

3. Haverá uma classificação coletiva masculina e feminina e uma classificação individual geral e por 

escalões masculina e feminina. Os escalões serão os considerados no ponto 1), será considerada a 

idade no dia da prova. 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. 

 

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

 

5. As inscrições para a prova /caminhada poderão ser efetuadas até ao dia 18 de Abril de 2018. O 

valor para a marcha será de 3 € e o valor para a prova 5 €. Parte do valor da inscrição reverte a 

favor da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.  As inscrições poderão ser feitas no site da 

Associação de Atletismo, na sede da AARAM,  ou na Escola Básica com Pré e Creche de Santana  



 

6. A inscrição e pagamento dão direito ao chip, dorsal e a um saco de tinta. As primeiras 200 

inscrições terão direito a t-shirt.  

 

a. Todos os atletas federados têm de se inscrever e só terão direito à t-shirt e tinta mediante 

pagamento da inscrição. 

 

7. O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN: PT50 0018 0008 0003 

5609 0208 0, do SANTANDER TOTTA. Após pagamento, deverá ser enviado o comprovativo para o 

email: geral@atletismomadeira.pt e indicando a quem se refere o respetivo pagamento. 

 

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

que alterarem o percurso e os que receberem apoio indevido. 

 

9. A condição física dos Atletas, é da responsabilidade dos mesmos. 

 

10. Para a prova os atletas deverão levar água e o telemóvel devidamente carregado.  

 

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

 

12. Uma vez que não haverá corte de tráfego automóvel, os participantes devem cumprir com as 

regras de utilização das vias de uso público. 

 

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

 

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

prova. 

 

 

 

 


