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Este evento conta para o circuito Madeira a Correr (classificação coletiva). 
 

PARTICIPAÇÃO 

1. A prova é destinada a atletas juvenis, juniores e seniores (incluindo veteranos) de ambos os sexos e 

devidamente filiados na AARAM. 

2. Podem participar nesta prova atletas nascidos em 2007 ou antes. 

3. Os atletas ou os seus representantes são responsáveis pela sua aptidão física. 

4. Para segurança dos atletas durante as provas, a entidade organizadora terá cobertura médica para 

Primeiros Socorros e será assegurado o policiamento. 

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

6. 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 fevereiro. 

2. As inscrições deverão ser feitas em formulário próprio, disponibilizado online pela AARAM, que deverá 

ser enviado por e-mail aos serviços administrativos da AARAM até ao dia 22 de fevereiro, com a indicação 

do percurso a efetuar por cada atleta. 

3. A partir das 12h00 do dia 23 de fevereiro (quinta-feira) e até às 12h00 do dia 24 de fevereiro (sexta-feira) 

os representantes das equipas terão de levantar um conjunto de dorsais específicos para esta 

competição, na sede da AARAM. 

4. Estes dorsais terão de ser distribuídos pelos atletas de acordo com a ordem indicada na inscrição e 

confirmada quando do levantamento dos dorsais. Após a prova os dorsais têm de ser devolvidos à 

AARAM. 

5. Eventuais alterações à ordem de inscrição terão de ser indicadas quando do levantamento dos dorsais 

(até as 12h de sexta-feira) - não serão aceites alterações efetuadas no dia da prova.  

 

REGULAMENTO 

1. A prova será disputada segundo o Regulamento Geral de Competições da FPA. 

2. Aspetos Referentes à Prova: 

2.2 A prova será dividida em cinco percursos, em cada percurso apenas poderá correr um elemento de 
cada equipa; 

2.3 As equipas serão, assim, compostas por cinco elementos masculinos ou femininos do mesmo clube. 

2.3.1 A título excecional poderá ser autorizada a constituição de equipas mistas (do mesmo clube). 

2.3.1.1 Estas equipas mistas serão classificadas na classificação masculina, mas não contam para efeito 
de classificação no Madeira a Correr. 
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2.3.2 A título excecional poderá também ser autorizada a constituição de equipas formadas por atletas 
individuais, que poderão obter classificação na prova, mas não serão consideradas para a 
classificação do Madeira a Correr. 

2.4 A comunicação entre cada concorrente da mesma equipa far-se-á pela entrega de um testemunho; 

2.5 A equipa que chegar a uma Zona de Transmissão, sem o respetivo “testemunho”, será 
desclassificada; 

2.6 Os atletas que aguardam na Zona de Transmissão só poderão sair após a receção do mesmo. 

3. A participação e classificação na prova implica o uso obrigatório dos dorsais específicos para esta prova 
fornecidos pela AARAM. 

4. Serão desclassificados os atletas que prejudicarem intencionalmente os demais concorrentes, os que não 
respeitarem o percurso e os que receberem apoio indevido. 

5. Dependendo do número de equipas inscritas, poderão ser dadas duas partidas: uma para equipas 
masculinas e outra para equipas femininas. 

6. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora da prova e pelo Júri nomeado pelo 
Conselho Regional de Arbitragem. 

 

PROGRAMA E PERCURSOS 

• 09H00 – prova com uma extensão aproximada de 9.400m (atletas nascidos em 2007 ou antes). 

 

1º PERCURSO 

Partida no Largo da República (junto ao Coreto), Rua Dr. João Abel de Freitas, Ponte dos 

Socorridos, Vitória, com zona de transmissão em frente à Taberna da Vitória – 

aproximadamente 1.950 metros. 

2º PERCURSO 

Vitória, Hotel Orca Praia, Estrada Monumental com zona de transmissão em frente ao Beer 

Garden – aproximadamente 1.900 metros. 

3º PERCURSO 

Beer-Garden, Estrada Monumental, Rua Saint Helier, com zona de transmissão em frente ao 

Hotel Enotel Lido – aproximadamente 2.050 metros. 

4º PERCURSO 

Hotel Enotel Lido, Rua Simplício dos Passos Gouveia, Estrada Monumental, Hotel Reid’s, com 

zona de transmissão na Ponte do Ribeiro Seco – aproximadamente 1.600 metros. 

5º PERCURSO 

Ponte do Ribeiro Seco, Largo António Nobre, Rua Carvalho Araújo, Avenida Sá Carneiro, 

Avenida das Comunidades Madeirenses, lado Sul, com Meta junto à Empresa de Eletricidade 

da Madeira – aproximadamente 1.900 metros. 

• 10h00 – Entrega de Prémios. 
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CLASSIFICAÇÕES 

1. Haverá uma classificação para equipas femininas e outra classificação para equipas masculinas (incluindo 

eventuais equipas mistas). 

2. A cronometragem será manual, pelo que não será necessária a utilização de chip. 

3. As equipas vencedoras serão determinadas pela ordem de chegada na Meta. 

 

PRÉMIOS 

Serão entregues prémios às: 

• Cinco primeiras equipas em cada sexo. 

 

 


