
ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

ESTRADA 

2014/2015 

 

II  CCOORRRRIIDDAA  //  MMAARRCCHHAA  PPEELLAA  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  

SÁBADO – 10 DE OUTUBRO DE 2015 

 

REGULAMENTO: 

 

1. Pelas 10h00 – Realização de uma Marcha / Corrida, destinada aos escalões de Juvenis, 

Juniores, Seniores e Veteranos, com uma extensão aproximada de 3.000 metros. 

Partida na Avenida Sá Carneiro em frente à Discoteca Vespas, em direção ao teleférico, 

segue em frente junto aos Jardins Almirante Reis, vira à esquerda para a Rua D. Carlos 

I, Rua da casa da Luz, regressa à Av. Do Mar e das Comunidades Madeirenses (lado Norte), 

seguindo até à meta instalada no mesmo local de partida. 

2. As provas serão abertas à participação de Atletas Federados, Inatel, Populares, 

Escolas, Forças Militares e Militarizadas, de ambos os sexos. 

3. Haverá apenas uma classificação individual, masculina e feminina, sendo atribuídos 

troféus aos três primeiros da classificação geral. 

4. As inscrições poderão ser efectuadas nos seguintes locais: Associação de Atletismo da RAM 

e Casa de Saúde Câmara Pestana - mediante o pagamento de 2 euros. 

5. Todos os participantes terão direito a uma t-shirt, bem como ficarão habilitados a um sorteio 

a ser realizado no final da prova. 

6. Serão desclassificados os atletas que prejudicarem intencionalmente os demais 

concorrentes, os que alterarem o percurso e os que receberem apoio indevido. 

7. Da aptidão física dos atletas serão responsáveis os grupos concorrentes. 

8. A prova será realizada segundo o regulamento da FPA. 

9. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadora da prova. 

10. Para garantia da segurança dos atletas, a prova será acompanhada por agentes da Brigada de 

Trânsito da P.S.P. 

11. Todos os atletas estão abrangidos por um seguro de participação nesta prova. 

12. Em caso de acidente, o mesmo terá que ser participado à AARAM até 24 horas após a 

realização da prova. 

13. O Júri da prova será constituído pelo grupo de Juízes do Conselho Regional de Arbitragem. 


