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Este evento conta para os circuitos Madeira a Correr (classificação individual e coletiva) e Mini Madeira a Correr. 
 

PARTICIPAÇÃO 

1. As  provas são  destinadas  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. Os atletas ou os seus representantes são responsáveis pela sua aptidão física. 

3. Para segurança dos atletas durante as provas, a entidade organizadora terá cobertura médica 
para Primeiros Socorros e será assegurado o policiamento. 

4. Todos os atletas estão abrangidos por um seguro de participação na prova. 

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

INSCRIÇÕES 

1. A participação nesta prova obriga a uma inscrição prévia  até ao dia 22 de setembro. 

2. As inscrições serão efetuadas on-line na plataforma fpacompeticoes.pt por um representante do 
clube ou pelos atletas individualmente. 

PROGRAMA E PERCURSOS 

• 16H30 – Prova destinada aos escalões de Infantis, com uma extensão aproximada de 1000 metros. 

o Percurso dentro das instalações do RG3. 

• 16H40 - Prova destinada aos escalões de Iniciados, com uma extensão aproximada de 2.000 metros. 

o Percurso dentro das instalações do RG3. 

• 17H00 – Prova destinada aos escalões de Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos, com uma extensão 

aproximada de 5.500 metros. 

o Partida frente à Porta D’armas do RG3, Rua Corveta D. Estefânia, Rua Engenho Velho, virar à 

direita após a Prebel na direção da rotunda, seguir na Rua do Brasil, virar à esquerda na Rua 

Estados Unidos da América, Caminho de São Martinho, fazendo o retorno na rotunda, Caminho 

de São Martinho em direção ao Hiper de São Martinho, Caminho Dr. Barreto, fazendo o retorno 

junto ao cruzamento com o Caminho do Pilar, Caminho Dr. Barreto no sentido inverso, Caminho 

da Nazaré até às piscinas do Naval, Rua Estados Unidos da América, Caminho do Regedor, 

Caminho do Engenho Velho, Meta no RG3. 

• 18h00 – Entrega de Prémios (quem não estiver presente perde o direito ao mesmo). 
  

https://fpacompeticoes.pt/335/associacao
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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 que pode ser consultado na página oficial da AARAM e 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. 

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. 

CLASSIFICAÇÕES 

1. Na prova principal haverá classificações individuais e coletivas em ambos os sexos. 

2. As classificações individuais serão determinadas pela ordenação dos tempos de chip de todos os atletas 

participantes (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 será 

valorizada a equipa cujo 3º elemento obtenha melhor classificação individual. 

4. Nas provas dos escalões jovens (infantis e iniciados) haverá classificações individuais (também por tempo 

de chip). 

PRÉMIOS 

Na prova principal e em cada sexo, serão entregues prémios: 

• Aos três primeiros das classificações individuais da prova principal. 

• Ao 1º de cada escalão de veteranos. 

• Aos três primeiros clubes da classificação coletiva. 

• Nas provas de  infantis e iniciados serão entregues prémios aos três primeiros individuais.  
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CAMPEONATOS REGIONAIS DE ESTRADA PARA JUVENIS E JUNIORES 

No XXVII Corrida RG3 / Exército serão encontrados os campeões regionais de estrada dos escalões de juvenis e 

juniores da corrente época. 

1. Classificações Individuais 

a. As classificações individuais serão determinadas pela ordenação dos tempos de chip (tempo entre a 

passagem pela partida e pela chegada). 

b. São designados campeões regionais de estrada de juvenis e de juniores os atletas de cada escalão e 

sexo, filiados na AARAM, que obtiverem a melhor posição na classificação geral. 

2. Classificações coletivas 

a. Em cada sexo, a classificação coletiva é conjunta, agrupando os atletas juvenis e juniores do mesmo 

clube. 

b. A pontuação de cada clube em cada sexo obtém-se a partir do somatório das classificações 

individuais dos seus melhores três elementos considerando apenas os atletas juvenis e/ou juniores. 

c. Será vencedor o clube que somar o menor número de pontos e em caso de empate será valorizada a 

equipa cujo 3º elemento obtenha melhor classificação individual. 

3. Prémios 

a. Aos três primeiros da classificação individual em cada escalão e sexo, sendo que os juvenis também 

poderão ser considerados para o pódio de juniores. 

b. Aos clubes vencedores em cada sexo. 
 
 


