VII MARATONA DO FUNCHAL
X MEIA MARATONA / MINI MARATONA DO
FUNCHAL
23 de Janeiro de 2022 - Funchal

1. Organização
A Maratona do Funchal é organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da
Madeira com o apoio de instituições públicas e privadas.
2. Distâncias
A organização oferece 3 distâncias aos participantes, a Maratona do Funchal com 42.195
metros, a Meia Maratona do Funchal com 21.097,50 metros, e a Mini Maratona com 8.350
metros.
3. Abastecimentos
Abastecimentos com espaçamento a 5 quilómetros, e dependendo das condições atmosféricas
e se assim o justificarem, poderá existir abastecimentos de líquidos de 2,5 em 2,5 quilómetros.
O abastecimento líquido é composto por águas e bebida isotónica em copo. O abastecimento
sólido é composto por bananas, frutos secos e barras energéticas.
4. Inscrições
4.1 Prazos e valores da Inscrição
Maratona do Funchal
• Até 31 de Outubro - 35,00€
• Até 31 de Dezembro - 50,00€
• Até 9 de Janeiro - 60,00€
Meia-Maratona do Funchal
• Até 31 de Outubro - 20,00€
• Até 31 de Dezembro - 25,00€
• Até 9 de Janeiro - 30,00€
•Mini Maratona do Funchal
• Até 31 de Dezembro - 8,00€
• Até 9 de Janeiro - 10,00€
- Materiais e Serviços Incluídos na inscrição:
 Seguro de acidentes pessoais (para os filiados na AARAM, será ativado o seguro associado à
respetiva filiação);
 Peitoral personalizado (para inscrições efectuadas e com pagamento regularizado até 9 de
Janeiro de 2022), incluindo chip, de registo electrónico;
 Voucher para a “Pasta Party”, gratuita e apenas para os atletas da Maratona;
 Transporte de mochila / saco com pertences, da zona de partida para a zona de chegada;
 T-shirt alusiva ao evento, sendo Premium para os atletas da Maratona;
 Transporte gratuito para as zonas de partida, nos autocarros da empresa “Horários do
Funchal”;
 Marcadores de ritmo na Maratona, para 3:15, 3:30 e 4:00;
 Animação ao longo do percurso;
 Abastecimento de sólidos e líquidos, enquanto em competição, nos postos assinalados e na
zona de Meta;
 Primeiros Socorros, junto ao Casino da Madeira e na zona de Meta;
 Medalha finisher para TODOS os participantes;
 Massagem de relaxamento (sendo gratuita apenas para os atletas da Maratona).
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4.2 Local de inscrição
• Inscrições online em www.madeiramarathon.com ou presencialmente na sede da AARAM.
4.3 Secretariado
O local e horários do secretariado serão anunciados no início de Janeiro de 2022.
- Documentação necessária para levantamento do kit de participação:
Passaporte, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de Condução.
- Kit de Participação:
Composto pelo dorsal da prova e t-shirt alusiva ao evento.
Para os atletas inscritos na Maratona, a t-shirt será Premium e receberão ainda um voucher
para a “Pasta Party” (gratuita).
5. Escalões
A participação na Maratona do Funchal é aberta a atletas dos escalões Seniores e Veteranos.
Na Meia e Mini Maratona é permitida a participação dos escalões Juniores, Seniores e
Veteranos.
Ano de Nascimento / Escalão
2003/2004 Júnior
2000/2001/2002 Sub-23
1999... Sénior
Veteranos
Idade / Escalão
35 aos 39 anos M35 / W35
40 aos 44 anos M40 / W40
45 aos 49 anos M45 / W45
50 aos 54 anos M50 / W50
55 aos 59 anos M55 / W55
60 aos 64 anos M60 / W60
65 aos 69 anos M65 / W65
70 anos em diante M70 / W70
6. Prémios
Maratona do Funchal:
Prémio monetário aos três primeiros classificados da geral absoluta de cada género:
1º 500€
2º 300€
3º 200€
Troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão / género.
- A medalha de “finisher” será entregue no final da prova a todos os finalistas.
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Meia-Maratona do Funchal:
Troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão / género.
- A medalha de “finisher” será entregue no final da prova a todos os finalistas.
Mini Maratona do Funchal:
Troféus aos 3 primeiros da geral absoluta em cada género.
- A medalha de “finisher” será entregue no final da prova a todos os finalistas.
7. CLASSIFICAÇÕES
O chip MyLaps BibTag fornecido pela organização é de uso obrigatório. O mesmo está
localizado na parte de trás do peitoral e não pode ser dobrado, plastificado ou danificado de
alguma forma. Apenas serão classificados os atletas que possuem o chip MyLaps BibTag em
funcionamento.
Haverá classificações gerais, por géneros e por escalões de todas as distâncias. A classificação
por escalões não implica a premiação desse mesmo escalão – Consultar ponto do regulamento
“Prémios”.
8. JÚRI
O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de
Atletismo da Região Autónoma da Madeira.
9. Desclassificações
Serão alvo de desclassificação todos os atletas que:
• Não efetuem o controlo de partida.
• Não cumpram o percurso na sua totalidade.
• Não levem o peitoral ao peito e bem visível durante a prova.
• Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição.
• Corram com o peitoral em termos incorretos.
• Não respeitem as instruções da organização.
10. Recursos
Apresentação de protestos - Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito, ao júri
da prova até 10 minutos depois de terminada a corrida, juntamente com a importância de
€100,00 (cem euros), a qual será devolvida se o protesto for deferido (de acordo com a
normativa da WA - World Athletics e da FPA - Federação Portuguesa de Atletismo).
11. SEGURO
A organização da Prova, fará um seguro desportivo nominal a todos os participantes de acordo
com o regime jurídico de seguros desportivos obrigatórios – decreto lei nº10/2009.
Em caso de sinistro o atleta deverá contactar a organização do evento para que esta diligencie
o encaminhamento para a seguradora. Para dar início a um processo é necessário que o atleta
seja atendido pela equipa que faz o acompanhamento médico durante o evento, sem prejuízo
de o atleta ser mais tarde encaminhado para outra unidade de emergência médica.
É reservada à seguradora a averiguação dos factos apresentados e respetiva atuação em
conformidade no diferimento ou não do pedido de ativação do seguro.
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12. Tempos limite
- Maratona do Funchal - 6 horas e 30 minutos
- Meia-Maratona do Funchal
- Mini Maratona do Funchal
13. Alterações, cedências e cancelamentos de inscrição
13.1 Alteração
Serão aceites pedidos de alteração de prova até 31 de Dezembro, não havendo lugar a
reembolso por parte da organização caso a inscrição a alterar seja mais cara do que a inscrição
na prova pretendida. Caso a prova pretendida tenha um valor superior a inscrição
anteriormente efetuada, ao participante será solicitado o valor da diferença entre o preço da
inscrição, à data deste pedido, e o valor pago.
13.2 Cedência
O pedido de cedência da inscrição a um terceiro participante tem de ser efetuado por e-mail
para geral.atletismomadeira@gmail.com, através do mesmo endereço de e-mail que consta na
inscrição.
Os pedidos de cedência de inscrição serão aceites até dia 31 de Dezembro e estão sujeitos ao
pagamento de uma taxa administrativa de 10€.
A cedência de inscrição não dá direito a qualquer reembolso à pessoa que cede a inscrição.
13.3 Cancelamento
No caso de lesão ou doença a organização devolverá 50% do custo da inscrição, sendo
necessário o envio para geral.atletismomadeira@gmail.com do pedido de cancelamento da
inscrição com a apresentação de certificado médico válido. Estes pedidos excecionais serão
aceites até dia 9 de Janeiro para todas as inscrições realizadas nos prazos regulares.
14. Aceitação
- À organização é reservado o direito de aceitação das inscrições.
- Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de
dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a
organização.
15. Proteção de Dados
Todos os dados recolhidos no processo de inscrição são mantidos e tratados de uma forma
segura e destinam-se ao desenvolvimento natural do evento nomeadamente: validação do
seguro nominal efetuado para todos os participantes no evento, lista de inscritos e elaboração
de tabelas de resultados/classificações.
Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação dos seus
dados pessoais enviando e-mail para geral.atletismomadeira@gmail.com.
16. Direitos de Imagem
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional,
dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão lugar durante o
evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.
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17. Cancelamento do evento
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização: catástrofes
naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito,
impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Nestes casos
a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização do
evento emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do
cancelamento.
18. Casos omissos
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o Regulamento
Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.
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1. Organization
The Funchal Marathon is organized by Madeira Athletics Association with the support of public
and private institutions.
2. Distances
The organization offers 3 distances to participants, the Funchal Marathon with 42.195 meters, the
Funchal Half Marathon with 21.097,50 meters, and the Funchal Mini Marathon with 8.000 meters.
3. Refreshment Stations
Stations will be not more than 5 kilometers apart and depending on the weather conditions, water
stations can be available at every 2.5 kilometers. The liquid supply consists of water and isotonic
drink in glass. The solid supply consists of bananas, dry fruits and energy bars.
4. Registrations
4.1. Registration Deadlines and Fees
Funchal Marathon
• Until October 31st – 35,00 €
• Until December 31st – 50,00 €
• Until January 9th – 60,00 €
Funchal Half Marathon
• Until October 31st – 20,00 €
• Until December 31st – 25,00 €
• Until January 9th – 30,00 €
• Funchal Mini Marathon
• Until December 31st – 8,00 €
• Until January 9th – 10,00 €
- Materials and Services included n the registration:
 Event Sports insurance;
 Personalized racing bib (for registrations made until January 9th 2022), with timing chip
included;
 Voucher to the “pasta Party”, free of charge and only for the Marathon athletes;
 Bag Drop transportation servisse, from the starting points to the finish area;
 Event T-Shirt, being a Premium one for the Marathon athletes;
 Free transportation to the starting points, on the public buses of “Horários do Funchal”;
 Pace / Time Guides on the Marathon for times of 3:15, 3:30 and 4:00;
 Entertainment along the race course;
 Refersment stations, while in competition, on the marked zones and finish area;
 First Aid points at the Madeira Casino and finish area;
 Finisher medal for ALL participants;
 Relaxation massage (being free of charge only for the Marathon athletes).
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4.2. Registration Place
Online registrations at www.madeiramarathon.com or in person at AARAM headquarters.
4.3. Secretariat
The location and opening times of the secretariat will be announced at the begining of January
2022.
- Documentation required for participation kit survey:
Personal ID, ID Card, Citizen Card or Driving License.
- Participation Kit:
Consists in racing bib with timing chip and event t-shirt.
For the athletes registered for the Marathon, the t-shirt will be Premium and they’ll also receive a
voucher for the “Pasta Party” (free of charge).
5. Age Groups
Participation in the Funchal Marathon is open to Elite and Master athletes. In the Half Marathon
and Mini Marathon, the participation of Junior, Elite and Master athletes is allowed.
Year of Birth / Age Group
2003/2004 Junior
2000/2001/2002 Under-23
1999 ... Elite
Masters
Age / Age Group
35 to 39 years old M35 / W35
40 to 44 years old M40 / W40
45 to 49 years old M45 / W45
50 to 54 years old M50 / W50
55 to 59 years old M55 / W55
60 to 64 years old M60 / W60
65 to 69 years old M65 / W65
70 years onward M70 / W70
6. Awards
Funchal Marathon:
Prize money for the top three finishers in each genre, of the general classification:
1st – 500€
2nd – 300€
3rd – 200 €
Trophies to the top 3 finishers of each age group / genre.
- The finisher medal will be given at the end of the race, to the athletes that complete the course.
Funchal Half Marathon:
Trophies to the top 3 finishers of each age group / genre.
- The finisher medal will be given at the end of the race, to the athletes that complete the course.
2020/2021
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Funchal Mini Marathon:
Trophies to the first 3 of the absolute general in each genre.
- The finisher medal will be given at the end of the race, to the athletes that complete the course.
7. Classification
The MyLaps BibTag chip provided by the organization is mandatory. The same is located on the
back of the bib and cannot be bent, laminated or damaged in any way. Only athletes who have the
MyLaps BibTag chip in operation, will have their time registered.
There will be general classifications by gender and by rank from all distances. The classification by
age group does not imply the award of that age group - See Regulation point "Awards."
8. Jury
The Jury of the race is the responsibility of the Regional Arbitration Council of the Madeira
Athletics Association.
9. Disqualifications
All athletes who:
• Do not perform start control.
• Do not complete the course entirely.
• Do not bring their bib to the chest and clearly visible during the race.
• Falsify any element regarding your entry.
• Run with the bib number incorrectly.
• Do not respect the instructions of the organization.
10. Appeals
Filing of Protests - Any complaint must be submitted in writing to the jury within 10 minutes of the
race, along with the amount of € 100.00 (one hundred euros), which will be returned if the protest
is granted (according to WA, World Athletics and FPA - Portuguese Athletics Federation).
11. Insurance
The race organization will provide a nominal sports insurance to all participants according to the
legal regime of compulsory sports insurance - Law Nº. 10/2009. In case of an accident the athlete
should contact the event organization to the referral to the insurance company.
To start a process it is necessary that the athlete is attended by the team that makes the medical
monitoring during the event, without prejudice the athlete is later referred to another emergency
medical unit. It is reserved to the insurer to verify the facts presented and their respective
compliance with the deferral or not of the insurance activation request.
12. Time Limit
- Funchal Marathon: 6 hours and 30 minutes
- Funchal Half Marathon: No time limit
- Funchal Mini Marathon: No time limit
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13. Changes, assignments and cancellations
13.1. Change
Race change requests will be accepted until December 31st. There is no place to reimbursement by
the organization if the registration to be changed is more expensive than the registration in the
intended race. If the intended race has a registration fee higher than the registration previously
made, the participant will be asked to pay for the difference between the registration at the date
of this request and the amount paid.
13.2. Assignment
An application to be assigned to a third party participant must be made by email
geral.atletismomadeira@gmail.com, using the same email address as in subscription. Applications
for the transfer of applications will be accepted until 31 December and are subject to payment of
an administrative fee of 10 €. The transfer of registration does not entitle any refund to the person
who gives up the registration.
13.3. Cancellation
In case of injury or illness, the organization will refund 50% of the registration fee. The cancellation
request must be sent to geral.atletismomadeira@gmail.com with the presentation of a valid
medical certificate. These exceptional requests will be accepted until January 9th for all
registrations made within the regular deadlines.
14. Acceptance
- The organization reserves the right to accept entries.
- By registering, all participants accept this Regulation and, in case of any doubt or arising out of an
unforeseen situation, they shall inform the organization.

15. Data Protection
All data collected in the application process is maintained and processed in a manner and are
intended for the natural development of the event namely: validation of the nominal insurance for
all participants of the event, list of registrants and preparation result tables / rankings.
All participants may exercise their right of access, rectification or cancellation of their personal
data by sending email to geral.atletismomadeira@gmail.com.
16. Image Rights
The participant, upon registration, authorizes the transfer, free of charge and unconditionally, of
the rights to use your image in the filming that will take place during the marathon, authorizing its
reproduction in supporting communication pieces.
17. Event Cancellation
Event cancellation may occur due to factors outside the organization: disasters strikes or
demonstrations, inability to use traffic lanes, inability to use telecommunications, government
restrictions, new legislation. In these cases, the organization reserves the right, within 30 days of
the scheduled, to issue an opinion on the actions to be taken as a result of the severity of the
cancellation.
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18. Missing cases
Any omissions in this regulation will be resolved in accordance with the Portuguese Athletics
Federation Competition Rules.
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