
ESCOLA BÁSICA DO 1ºCICLO COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DE SANTANA 

II Color Run Sê+ 

8 de Junho de 2019 

A II Color Run Sê + é um evento promovido pela Escola Básica com Pré e Creche de Santana cujo principal 

objetivo é promover, divulgar e conscientizar a comunidade para a importância do exercício físico.  

 

REGULAMENTO 

1. 9h – Prova destinada aos escalões de juvenis (16/17 anos), juniores (18/19 anos), seniores (20/39 

anos) e veteranos (40/80 anos), com uma extensão de 7, 500m. 

 

Partida do Parque Temático da Madeira, avenida 25 de maio, vereda do Serrado, estrada Dr 

Agostinho Cardoso, vereda do Barreiro, ponte aérea, Caminho da Travessa, Entrada do Caminho da 

Travessa, rua da Igreja, Levada do Cantinho, Acesso da via expresso, Estrada de Santo António, 

Caminho da Ribeira do Cantinho, Beco da Feiteira do Nuno, Estrada Regional de Santana, Avenida 

Manuel da Trindade, Rua do Til, Beco do Til, Chegada ao Parque Temático. 

 

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 do Parque Temático da Madeira, avenida 25 de maio, praça da cidade de Santana, Avenida 

Manuel da Trindade, Rua das Magnólias, Rua Dr. João Abel de Freitas, Rua Comandante Camacho 

Freitas, Praça da cidade, Rua do Til, Beco do Til, Parque Temático da Madeira. 

 

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 têm início no dia 1 de maio e decorrem até dia 8 de junho de 

2019, com direito a dorsal personalizado. As inscrições têm o valor de 5€ para a corrida e 3€ para a 

caminhada. É prova de cariz solidário, pelo que, parte das verbas angariadas irão reverter a favor da 

Delegação de Alzheimer da Madeira.  As inscrições poderão ser feitas no site da Associação de 



Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), na sede da AARAM, ou na Escola Básica do 

Primeiro Ciclo com Pré e Creche de Santana.  

 

6. Apenas os primeiros 150 inscritos terão direito a t-shirt. 

 

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@gmail.com, 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. A entrega de dorsais será no dia 7 de junho na Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré e creche de 

Santana, escola organizadora do evento, das 9h às 19h. Sendo também possível o levantamento do 

material no dia da prova, no Parque Temático. 

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

 

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

 

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

regras de utilização das vias de uso público. 

 

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

 

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

prova. 

 

 

 

 


