III Meia Maratona do Funchal já
conta com mais de 500 inscritos
Já estão inscritos mais de 500 atletas para a
III Meia Maratona do Funchal, que se realiza a
2 de Março, sendo de registar que cerca de
15% deles são estrangeiros, que chegam à
Região a expensas próprias.
Organizada pela Associação de Atletismo da
Madeira esta prova internacional divide-se
em dois, pois para além da prova rainha,
numa extensão de 21.097,50 metros,
acontecerá
simultaneamente
a
Mini
Maratona do Funchal, com cerca de 5.900
metros. Mas as partidas, que serão dadas em
frente ao Fórum Madeira, não acontecerão ao
mesmo tempo, por uma questão de orgânica
e para que não sejam atrapalhar as
estratégias de corrida a ninguém.
Assim, a Mini Maratona terá início às 10 horas, enquanto os participantes da Meia
Maratona sairão cinco minutos mais tarde, no sentido de todos terem o caminho livre
para cumprir os percursos sem serem importunados, permitindo desta forma e também
concentrar mais atenções.
Olhando para a lista de participantes, contabiliza-se que para a Meia há cerca de 300
inscritos, enquanto para a Mini estão já confirmados mais de 200 atletas. Mas os números
tendem a aumentar até porque as inscrições prolongam-se até ao dia 28 deste mês, isto é,
a sexta-feira anterior à corrida.
Para o efeito, os interessados poderão fazer as respectivas inscrições na sede da
Associação de Atletismo da Madeira, ao Estádio de Câmara de Lobos, no Mini Catedral do
Sá, à Rua do Aljube, ou poderão ainda contactar a organização através dos números
937648010
ou
291764801,
ou
ainda
pelo
endereço
eletrónico
geral_aaram@atletismomadeira.pt.
Os custos de participação na III Meia Maratona do Funchal, apenas para maiores de 18
anos, são de 10 euros, enquanto para a III Mini Maratona, na qual poderão participar
atletas a partir dos 15 anos, são de 5 euros. Os mais novos não podem participar mas
poderão usufruir de várias actividades lúdicas na Praça do Mar, entre as 9h30 e 13 horas.

