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SANTA CRUZ A CORRER – Regulamento 2018/2019

1. INTRODUÇÃO
O “Santa Cruz a Correr” é um projeto de parceria entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e a
Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.
É um circuito de provas de corrida em estrada integradas no conjunto de provas do Madeira a
Correr realizadas no concelho de Santa Cruz.
O troféu Santa Cruz a Correr integra cinco provas, uma por cada freguesia do concelho de Santa
Cruz. As provas estão indicadas no quadro final deste documento.
2. REGULAMENTO
2.1. O troféu Santa Cruz a Correr destina-se exclusivamente aos atletas filiados na AARAM.
2.2. Este troféu integra um conjunto de cinco provas do Madeira a Correr disputadas nas freguesias
do concelho de Santa Cruz de acordo com o indicado no quadro final deste documento.
2.3. Haverá apenas uma classificação individual por sexo.
2.4. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL:
2.4.1. Partindo da classificação geral individual por sexo de cada prova, será atribuída a cada atleta
uma pontuação correspondente à percentagem do seu tempo relativamente ao tempo do
vencedor da prova (1º=100p; 2º= T1º/T2ºx100 …)
2.4.2. A classificação final do “Santa Cruz a Correr” em cada sexo, é determinadas pela soma das 3
melhores pontuações obtidas por cada atleta nas diferentes provas. Vence o que obtiver a
maior soma.
2.4.3. Em caso de empate, dá-se preferência ao atleta que tenha obtido o maior número vitórias
no confronto direto e, se o empate persistir, ao que tenha obtido o maior número de
melhores classificações.
3. PRÉMIOS
3.1. Apurada a classificação final, o município de Santa Cruz atribuirá os seguintes prémios
monetários aos três primeiros classificados em cada sexo:
! 1º - 250€
! 2º - 150€
! 3º - 100€
3.2. Serão também atribuídos prémios monetários aos três melhores classificados em cada sexo que
sejam naturais ou residentes no concelho de Santa Cruz:
! 1º - 150€
! 2º - 125€
! 3º - 75€
3.2.1. Para se candidatarem a este prémio, os atletas terão de se inscrever junto da AARAM
apresentando um comprovativo de residência ou de naturalidade.
3.2.2. Para este efeito, só são consideradas as provas realizadas após a inscrição do atleta.
3.2.3. Os prémios não são acumuláveis, sendo atribuído ao atleta o melhor dos prémios a que tem
direito, passando o outro prémio para o atleta seguinte na classificação.
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Quadro de Provas do Santa Cruz a Correr
Data

Prova

5-jan

Sáb

Grande Prémio dos Reis (Camacha)

12-jan

Sáb

G. P. de Stº Amaro (Caniço – Stª Cruz)

9-fev

Sáb

Grande Prémio de Gaula

2-jun

Dom

Circuito do Caniço

19-out

Sáb

Grande Prémio do Santo da Serra

Nota muito importante:
As classificações são elaboradas informaticamente através dos resultados automáticos das provas.
Para que possa ser contabilizada a respetiva participação, os atletas têm que, obrigatoriamente,
participar com o respectivo dorsal e chip.
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