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REGULAMENTO  
Funchal (Jardins do Lido) – 9 de março de 2022 

 

1. PARTICIPAÇÃO 

1.1. A participação é aberta a todas as escolas, clubes e instituições de ensino para utentes com 
necessidades especiais. 

1.2. Esta competição é dirigida a toda a população jovem dos escalões de Benjamins A, Benjamins B, 
Infantis e Iniciados. 

1.3. É também destinada a todos os ALUNOS NÃO FEDERADOS dos escalões de juvenis, juniores e 
seniores. 

1.4. As escolas podem participar com um máximo de quatro (4) elementos por escalão e sexo, não se 
considerando mais que uma equipa por escola e sexo em cada escalão. 

1.5. A participação dos clubes nesta competição é condicionada pelo facto de os seus atletas terem 
sido ou não convocados pelas respetivas escolas. Assim: 

1.5.1.  Os jovens participam prioritariamente em representação das respectivas escolas, 
envergando o respetivo equipamento. 

1.5.2.  Os jovens, até ao escalão de iniciados, poderão competir com o equipamento do seu clube 
apenas no caso de não terem sido convocados pelas suas escolas. 

1.6. Esta competição conta para as Taças de Infantis e de Iniciados, de acordo com os respetivos 
regulamentos. 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. Escolas: as inscrições dos alunos devem ser efetuadas na plataforma Place (na zona de eventos) 
até ao dia 3 de março indicando um máximo de 4 alunos por escalão/sexo. 

2.2. Clubes: devem enviar as suas inscrições para a AARAM até ao dia 7 de março em ficheiro 
informático próprio. 

2.2.1.  Na inscrição, os clubes devem discriminar: 

Ø os seus atletas que irão competir pelas respetivas escolas; 

Ø os que, não tendo sido convocados pelas escolas, irão participar em representação exclusiva 
do clube – neste caso devem indicar a escola, ano e turma dos atletas. 

o A lista destes atletas será enviada para a DSDE que a encaminhará para as respetivas 
escolas para efeito de dispensa de aulas. 

 

2.3. No dia da prova não são permitidas alterações. 
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3. ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

3.1. Os dorsais (com chip) serão fornecidos pela AARAM e entregues à DSDE (no dia 21 de fevereiro) 
que os fará chegar a cada escola. 

3.2. Será realizada uma corrida por escalão/sexo. 
3.3. O juiz de partida fará a chamada de cada corrida por grupos (escolas e clubes), cabendo aos 

responsáveis de cada escola/clube a responsabilidade de apresentar os respetivos alunos/atletas 
no local de partida à hora prevista para o início da prova do respetivo escalão e sexo.   

3.4. Em cada corrida, a partir do momento em que o primeiro classificado corta a meta, todos os 
participantes terminam à passagem pela meta. 

3.4.1.  Os participantes que terminarem na mesma volta do vencedor serão classificados com o seu 
respetivo tempo. 

3.4.2. Os participantes que terminarem com voltas de atraso serão classificados com a indicação do 
número de voltas não cumpridas ( -1 volta; -2 voltas; ...) 

3.5. As folhas de resultados mencionarão os seguintes dados: 
• Classificação; 
• Nome; 
• Data de nascimento / escalão; 
• Escola (caso não faça parte dos alunos inscritos pela escola, será acrescentado um X à frente do nome da 

escola); 
• Clube (apenas caso seja atleta federado e tenha sido inscrito pelo seu clube); 
• Tempo ou número de voltas em atraso. 

4. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

4.1. Haverá uma classificação individual única em cada escalão e sexo. 

5. CLASSIFICAÇÃO COLETIVA  

5.1. Em cada escalão e sexo haverá: 

5.1.1.  Uma classificação coletiva escolar, para atribuição dos títulos escolares. 

5.1.2.  Uma classificação coletiva de clubes.  
Nota: Esta classificação serve para apurar o melhor clube em cada escalão e sexo e para classificação 
nas Taças de infantis e iniciados. 

5.2. CLASSIFICAÇÃO COLETIVA ESCOLAR 

5.2.1. Haverá uma classificação coletiva escolar em cada escalão e sexo, com base na respetiva 
classificação individual. 

5.2.1.1.  Para esta classificação são consideradas as classificações individuais dos alunos inscritos 
por cada escola. 

5.2.2. São vencedoras as escolas que somarem o menor número de pontos, de acordo com as 
posições obtidas pelos seus três primeiros elementos em cada escalão e sexo. 

5.2.3. Os desempates são realizados a favor da escola que tenha o último elemento da equipa 
melhor classificado. 

5.2.4. Os títulos regionais escolares coletivos, em cada escalão e sexo, são designados por esta 
classificação. 
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5.3. CLASSIFICAÇÃO COLETIVA DE CLUBES 

5.3.1. Haverá também uma classificação coletiva para clubes filiados na AARAM em cada escalão e 
sexo. 

5.3.1.1.  Para esta classificação são consideradas as classificações individuais dos atletas inscritos 
por cada clube (independentemente de terem ou não sido considerados para a 
classificação escolar). 

5.3.2. São vencedoras as equipas que somarem o menor número de pontos, de acordo com as 
posições obtidas pelos seus três primeiros elementos em cada escalão e sexo. 

5.3.3. Os desempates são realizados a favor do clube que tenha o último elemento da equipa melhor 
classificado. 

6. PRÉMIOS 

Ø Medalhas aos três primeiros classificados individuais de cada escalão e sexo.  

o Caso o vencedor de cada prova seja atleta federado, a DSDE atribuirá uma medalha ao 
primeiro aluno não federado em cada escalão e sexo.  

Ø Troféu às primeiras equipas escolares de cada escalão e sexo. 

Ø Troféu ao melhor clube dos escalões de benjamins A e B em cada sexo. 

Ø Troféu ao clube campeão regional dos escalões de infantis e iniciados em cada sexo. 

7. CAMPEONATOS NACIONAIS 

As fases nacionais destinam-se aos alunos no escalão de iniciados e juvenis. O apuramento será 
efetuado através dos resultados obtidos no corta mato jovem escolar e tendo em conta a quota de 
participação definida pela Coordenação Nacional do Desporto Escolar (CNDE). Neste sentido, a 
informação será divulgada em tempo oportuno e os alunos apurados serão contactados. 

7.1 Condições de participação dos federados nos campeonatos nacionais 

7.1.1. Os praticantes desportivos federados podem participar, excecionalmente, nas provas 
organizadas pela CNDE, na mesma modalidade em que estão federados, caso os números de 
quotas definidas pela CNDE não estejam completos pelos não federados e ou na situação de 
recusa de participação nacional;  

7.1.2. Os federados têm que obrigatoriamente ter uma ligação efetiva ao núcleo, isto é, que tenham 
participação nos treinos, no ajuizamento dos torneios/concentrações regionais do desporto 
escolar; 

7.1.3. A substituição de um aluno não federado em detrimento de um federado só será possível em 
casos devidamente fundamentados; 

7.1.4. Logística, alojamento e transportes aéreo 
O alojamento será nos estabelecimentos de educação e ensino da zona onde se realizam as 
competições e a alimentação será servida nos refeitórios dos alojamentos, ficando tudo a cargo 
da organização.  
Neste momento, o desporto escolar da RAM/SRE não tem condições financeiras para apoiar a 
participação dos alunos nos campeonatos nacionais, pelo que, a sua ida terá que ficar a cargo dos 
encarregados de educação e ou do próprio estabelecimento de ensino que o aluno representa. 
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8. PROGRAMA-HORÁRIO E DISTÂNCIAS APROXIMADAS DOS PERCURSOS  

9 DE MARÇO DE 2022 (QUARTA) - FUNCHAL (JARDINS DO LIDO) 

ESCALÃO ANOS DE NASCIMENTO DISTÂNCIA SEXO HORÁRIO DE PARTIDA 

Benjamins A 2013 a 2014 500m 
( 1 volta ) 

F 9h45 

M 9h55 

Benjamins B 
(Infantis 1) 2011 e 2012 1000m 

( 2 voltas ) 

F 10h05 

M 10h15 

Infantis 
(Infantis 2) 2009 e 2010 1500m 

( 3 voltas ) 

F 10h30 

M 10h45 

Especial 1 Todos - femininos 500m 
(1 volta) 

F 11h00 

Especial 2 Todos - masculinos 500m 
(1 volta) 

M 11h10 

Iniciados 2007 e 2008 2000m 
( 4 voltas ) 

F 11h20 

M 11h30 

Juvenis 
Jun/Sen 

2006 e anteriores 
(só escolares) 

2500m 
( 5 voltas ) 

F 11h45 

M 12h00 

Final 12h30 

Notas:  
Ø Apresentação na câmara de chamada 10 minutos antes da respetiva prova. 
Ø Entrega de prémios 10 minutos após o final da respetiva prova. 

Percurso: 
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9. LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

9.1. Informação - Escolas 
Ø Atribuição de Dorsais  

A atribuição dos dorsais é da responsabilidade da AARAM que, após processamento das inscrições, 
fará a respetiva entrega à DSDE que, por sua vez, os fará chegar a todas as escolas. 

 

Ø Transportes 

A Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) assegura o transporte de todas as escolas da 
RAM, exceto as das zonas do Funchal (que têm de providenciar o seu próprio transporte). 

 

9.1.2. Informação - Clubes 
Ø Dispensa de aulas 

Dado que todos os atletas estão em idade escolar e esta é uma atividade conjunta com a DSDE, todos 
os participantes terão as suas faltas justificadas. Para esse efeito, os clubes terão de enviar à AARAM 
a inscrição antecipada dos seus atletas (até 21 de janeiro) para que seja possível desencadear os 
procedimentos necessários junto da DSDE para efeitos de dispensa de aulas. 

 

Ø Transportes  

O transporte dos alunos selecionados pelas escolas é da responsabilidade da DSDE e o transporte dos 
atletas federados (que não sejam convocados pela respetiva escola é da responsabilidade dos clubes. 

 

Ø Taças de Infantis e de Iniciados 

A classificação coletiva a considerar para estes troféus corresponde à classificação coletiva de clubes 
no respetivo escalão. 

 

 


