MEIA MARATONA DA CALHETA (E MINI MARATONA)
Campeonatos Regionais de Meia Maratona
Madeira a Correr (Meia Maratona)
9 de maio de 2021 – Calheta
A Meia Maratona da Calheta é a prova que designa os atletas campeões regionais absolutos e dos vários
escalões de veteranos da Meia Maratona e também os clubes campeões regionais coletivos.
A prova principal (Meia Maratona) conta para o circuito Madeira a Correr (classificação individual).

PARTICIPAÇÃO
1. A prova é destinada a atletas de ambos os sexos, filiados/as na AARAM ou noutras associações
congéneres filiadas na FPA (em casos excecionais devidamente autorizados pela AARAM).
2. A participação nestas provas obriga a uma inscrição prévia até 4 dias antes da sua realização.
3. A participação na Meia Maratona será condicionada de acordo com as quotas definidas em documento
próprio.
4. Cada clube terá direito a inscrever os atletas de acordo com a sua quota de participação.
a. Nesta prova haverá alguma margem de flexibilidade atendendo ao facto de se tratar de um
campeonato regional coletivo e individual (incluindo para os escalões de veteranos) e também
pela própria extensão da prova que, por si só, salvaguarda as condições de segurança.
b. Os clubes sem quota (por não terem participação anterior) mas que pretendam participar com
algum atleta nesta prova, devem comunicar à AARAM essa intenção até 8 dias antes da prova.
c. Os clubes que não tenham quota suficiente para a classificação coletiva, mas pretendam
participar coletivamente, devem comunicar à AARAM essa intenção até 8 dias antes da prova.
5. Na Mini Maratona (prova de 10km) serão admitidos até 160 atletas por ordem de inscrição (para esta
prova não serão definidas quotas).
6. Todos os atletas contribuirão com o valor simbólico de 1€ que reverte na totalidade para a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta.
a. Esta contribuição poderá ser paga por transferência bancária (grupos) ou diretamente na sede
da AARAM.
7. As inscrições para ambas as provas serão efetuadas on-line na plataforma fpacompeticoes.pt por um
representante do clube (que terá que ter as respetivas credenciais de acesso).
a. Os atletas individuais filiados na AARAM devem contactar diretamente os nossos serviços
através do e-mail geral.atletismomadeira@gmail.com .
8. Os serviços da AARAM validarão as inscrições mediante duas condições:
a. Quotas de participação na Meia Maratona (ou ordem de entrada na Mini).
b. Confirmação da contribuição de 1€.
9. Os atletas ou os seus representantes são responsáveis pela sua aptidão física.
10. Para segurança dos atletas durante a prova, a entidade organizadora terá cobertura médica para
Primeiros Socorros e será assegurado o policiamento.
11. Todos os atletas estão abrangidos por um seguro de participação na prova.
12. Em caso de acidente, o mesmo terá que ser participado à AARAM até 24 horas após a realização da
prova.
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REGULAMENTO
1. As provas serão disputadas segundo o Regulamento Geral de Competições da FPA e de acordo com os
procedimentos indicados no Guia de procedimentos para a organização de competições de atletismo
na RAM disponível na página oficial da AARAM, que todos os atletas e restantes agentes desportivos
devem respeitar.
2. A participação e classificação nas provas implica o uso obrigatório de dorsal com chip fornecido pela
AARAM e válido para a época 2020/2021.
3. As classificações serão atribuídas em função do “tempo de chip”, com o controlo de tempos de acordo
com a passagem pelos tapetes de partida e de chegada.
4. As partidas serão dadas de forma faseada através do sistema de “caixas” já habitualmente utilizado
nas provas do Madeira a Correr após a pandemia.
5. Serão desclassificados os atletas que prejudicarem intencionalmente os demais concorrentes, os que
não respeitarem o percurso e os que receberem apoio indevido.
6. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora da prova e pelo Júri nomeado pelo
Conselho Regional de Arbitragem.

PROGRAMA E PERCURSOS
•

10H00 - prova principal, destinada aos escalões etários mais velhos (atletas nascidos em 2003 ou
antes), com uma extensão de 21.097,5 metros.
o Partida ao pé da Travessa do Coelho junto à Estrada Regional 1 (1km após o Café Moinho Maloeira), segue sempre pela ER222, ao chegar ao cruzamento Monteiros Bar, vira à direita
e segue em direção à Calheta, segue pela “Vereda da Escola”, contorna a rotunda, e segue
em direção à Calheta, seguindo pela Marginal da Calheta, Avenida D. Manuel I, cortando a
meta instalada na Travessa Nossa Senhora dos Bons Caminhos.

•

10H30 - prova destinada aos escalões etários mais velhos (atletas nascidos em 2003 ou antes), com
uma extensão aproximada de 10.000 metros.
o Partida ao km 11 da Meia Maratona, segue sempre pela Estrada Regional 222, seguindo
pelo mesmo percurso da prova principal com a meta instalada na Travessa Nossa Senhora
dos Bons Caminhos.

•

12h30 – Entrega de Prémios.
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CLASSIFICAÇÕES
1. Na Meia Maratona haverá classificações individuais e coletivas em ambos os sexos.
2. As classificações individuais serão determinadas pela ordenação dos tempos de chip (tempo entre a
passagem pela partida e pela chegada).
3. Para efeitos de classificações coletivas, 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 dá-se preferência à equipa cujo 3º elemento obtenha melhor classificação individual.
4. Na Mini Maratona haverá apenas classificação individual em ambos os sexos (também por tempo de
chip).

PRÉMIOS
Serão entregues prémios por sexo aos:
•

Três primeiros das classificações individuais dos Campeonatos Regionais de Meia Maratona.

•

Três primeiros clubes dos Campeonatos Regionais de Meia Maratona.

•

Primeiro de cada escalão de veteranos.

•

Três primeiros da classificação geral da Mini Maratona.
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