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1. NORMAS REGULAMENTARES 

1.1. Esta competição é destinada a atletas dos escalões de Benjamins a Juvenis, sendo a 

participação aberta a federados, em representação individual ou dos respectivos clubes e não 

federados, desde que em representação das respectivas escolas e por elas inscritos através do 

Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. 

1.2. Haverá classificação individual e colectiva (sem distinção entre federados e escolares).  

1.3. Cada equipa/escola pode participar com um máximo de seis elementos em cada escalão e sexo. 

1.4. Para efeitos de classificação colectiva, 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 

cada escalão e sexo. 

1.5. Os desempates nas classificações colectivas serão realizados a favor do clube que tenha o 

último elemento da equipa melhor classificado. 

1.6. As inscrições dos atletas federados serão realizadas no local da prova até 45’ antes do início 

das respectivas corridas. 

1.7. As inscrições dos atletas em representação das escolas devem chegar à A.A.R.A.M. via 

Gabinete Coordenador do Desporto Escolar até às 18H00 do dia 4 de Janeiro (quinta). 

 

2. PROGRAMA HORÁRIO E DISTÂNCIAS: 

  10H00 – Benjamins B  (nasc. 1997 e 1998) -  1000m (M/F) 

  10H20 – Infantis  (nasc. 1995 e 1996) -  1500m (M/F) 

  10H40 – Iniciados  (nasc. 1993 e 1994) -  2500m (M/F) 

  11H00 – Juvenis  (nasc. 1991 e 1992) -  3000m (M/F) 

 

  As partidas serão dadas com desfasamento entre os atletas masculinos e femininos. 

 

3. PRÉMIOS 

3.1. Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada categoria e sexo.  

3.2. À primeira equipa de cada categoria e sexo, será atribuído um troféu. 

3.3. Será atribuído um troféu à escola com melhor participação no conjunto de todos os escalões. 

 

4. SELECÇÃO REGIONAL 

Serão qualificados os quatro primeiros classificados em cada sexo nos escalões de iniciados e juvenis, 

para representar a Selecção Regional da Madeira no dia 13 de Janeiro de 2008, em Loures.  


