III CORRIDA DOS HOMENS
22 de Novembro de 2019
Funchal

REGULAMENTO:
1. Pelas 20H00 – com carácter competitivo - destinada aos escalões de Juvenis,
Juniores, Seniores e Veteranos, com uma extensão aproximada de 2.600 metros.
Partida na Rua do Aljube (ao lado da Sé), Rua Fernão de Ornelas, descida na Rua do
Anadia, Av. Do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Zarco, Av. Arriaga,
com meta junto à Sé (2 voltas ao Percurso).
2. Pelas 20H00 – sem carácter competitivo - será aberta à participação de toda a
população marchar ou a andar.
Partida na Rua do Aljube (ao lado da Sé), Rua Fernão de Ornelas, descida na Rua do
Anadia, Av. Do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Zarco, Av. Arriaga,
com meta junto à Sé.
3. As inscrições poderão ser efectuadas: na sede da AARAM ou online no formulário
disponível no site do evento.
4. Será atribuída uma t-shirt a todos os inscritos, pelo valor simbólico de 3,00€.
5. Todos os atletas receberão um dorsal e chip para esta prova.
6. Secretariado:
6.1. No dia da prova a partir das 16h30 até às 19h30, no local de partida.
7. Pelas 20h45 – Entrega de Prémios.
8. 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.
9. Serão entregues prémios aos três primeiros da classificação geral individual e
coletiva, bem como ao primeiro classificado de cada escalão, de cada género
10. Da aptidão física dos atletas serão responsáveis os grupos concorrentes.
11. A prova será realizada segundo o regulamento da FPA.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora da prova.
13. Para garantia da segurança dos atletas, a prova será acompanhada por agentes da
Brigada de Trânsito da P.S.P.
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.
16. O Júri da prova será constituído pelo grupo de Juízes do Conselho Regional de
Arbitragem.
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