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INTRODUÇÃO 

 

A Época Desportiva de 2016, implica uma gestão rigorosa e rígida em função dos constantes desafios 

e necessidades várias, implicadas no desenvolvimento da modalidade, no seu crescimento sustentado num 

âmbito regional, mas igualmente na participação Nacional dos atletas da Madeira. 

A necessidade de cada vez maior rigor estende-se igualmente aos nossos associados, no 

aproveitamento de todas as falências e apoios disponibilizados, quer pelo Governo Regional, quer pela 

Associação Regional de Triatlo da Madeira. 

 Estando conscientes das dificuldades e obrigações extensíveis à prática da modalidade de Triatlo e 

suas variantes, a “A.R.T.M”, apresenta para a época Desportiva de 2016 o programa de apoio financeiro aos 

clubes e prémios aos atletas.  

 

 

 

 APOIOS MONETÁRIOS E PRÉMIOS - ARTM 2016 

 

 A Associação Regional Triatlo da Madeira, irá procurar manter e incrementar em algumas áreas, os 

apoios para próxima época (2016), concedidos aos Associados e Atletas licenciados em Clubes da Região 

Autónoma da Madeira, na época desportiva de 2016. 

 

  Uma vez mais serão realizados ajustes nos apoios a conceder aos nossos filiados Clubes e Atletas, 

que passarão a se concentrar essencialmente nos seguintes itens: 

1.  Apoio financeiro aos Clubes, por participação desportiva; 

2.   Programa de apoio à formação de atletas mais jovens (Escolas de Triatlo); 

3.  Apoio à deslocação de atletas a competições nacionais; 

4. Apoio/devolução de % dos valores pagos em inscrições de jovens atletas, no final da época 

desportiva 

 

PROGRAMA DE APOIO AOS CLUBES 2016: 

 

1- Será mantido e atribuído aos Clubes filiados na FTP e ARTM um apoio à filiação anual de 80 €, 

subjacente à participação de uma equipa de três elementos (por Clube) em ambos os géneros, em 24 das 34 

provas (17 em cada género) do calendário Regional de 2016.  Este apoio é cumulativo, para clubes com 

três ou mais atletas de ambos os géneros. 
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2 - A ARTM irá manter o incentivo às Escolas de Triatlo (oficiais), assim como aos clubes que 

mantêm jovens nos escalões de formação mas não integrados numa escola oficial de Triatlo. Este apoio visa 

premiar a formação e regularidade da participação desportiva dos atletas e o trabalho de continuidade 

desenvolvido pelos clubes no apoio à formação dos atletas jovens. 

 Desta forma a “A.R.T.M”, irá atribuir um prémio aos Clubes com Escolas de Triatlo no valor de 16 

€ por cada atleta federado, que pertença a uma Escola de Triatlo Oficial (Aprovada pela FTP). Este(s) 

atleta(s) deverá ter participado em mais de 75 % das provas do Campeonato Regional Jovem 2015 (10 das 

14 provas). Os atletas pertencentes às Escolas de Triatlo e que participem em pelos menos de 50%, das 

competições do Campeonato Regional Jovem (7 provas), receberão um apoio de 10 €, no final da época 

desportiva.  

Os Jovens atletas federados que venham a participar em mais de 75% das provas do Campeonato 

Regional Jovem 2016 (10 das 14 provas) e que pertençam a um clube filiado que não tenha uma Escola de 

Triatlo recebem 8€, recebendo o clube 6 € para os atletas que tenham participado em pelo menos 50% das 

provas (7 provas). 

As competições a retirar do somatório final das provas pelos atletas nos rankings de Iniciados 

serão as piores classificações obtidas por cada atleta, numa competição de Triatlo, Duatlo e Aquatlo, 

da época desportiva de 2016, mais. 

As competições a retirar do somatório final das provas pelos atletas nos rankings de Bejamins e 

Infantis serão as piores classificações obtidas por cada atleta, numa competição de Triatlo, Duatlo e 

Aquatlo, mais o pior resultado após as três competições referidas neste ponto. 

 

3 - A ARTM pretende manter e atribuir um apoio de 23 € a todos os atletas que participem em provas 

fora da Ilha da Madeira e com viagem atribuída pela DRJD; 

 

4 – A “A.R.T.M”, irá atribuir um apoio de 25%, do total pago pelos Clubes, pelas inscrições dos 

atletas jovens, nas competições do Campeonato Regional Jovem  (Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis), 

tempo por base o número de atletas com participação efectiva em cada competição Jovem em 2016; 

 

5- Os apoios a conceder ao abrigo deste programa serão pagos até ao final da época desportiva 

de 2016 (15 de Dezembro de 2016) e de acordo com a disponibilidade financeira da “A.R.T.M”. Finda 

a data e 15 de Dezembro de 2016, pedem direito aos apoios os clubes que não tenham entregue toda a 

documentação relativa aos prémios/apoios em divida pela “A.R.T.M”. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS POR COMPETIÇÃO 
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Serão cobradas as seguintes taxas de participação aos atletas licenciados, em todas as competições 

exclusivamente de âmbito Regional: 

 

Taxas de inscrição (atletas masculinos) 

 

Taxas de inscrição (atletas femininas) 

e Cadetes Masc/Fem 

Provas na distância (Super Sprint e Sprint) 7,5 € 6,5 € 

Provas na distância Olímpica e Standart 13 € 11 € 

Provas na distância Longa 00,0 €* 00,0 €* 

Provas Jovens 1,0 € 1,0 € 

*Valores a disponibilizar brevemente. 

Serão cobradas as seguintes taxas de participação aos atletas não licenciados, em todas as 

competições exclusivamente de âmbito Regional: 

Provas Super Sprint / Sprint / Olimpica e 

Standart 
Taxas de inscrição (atletas masculinos) Taxas de inscrição (atletas femininas 

Provas na distância (Super Sprint e Sprint) 11 € 9  € 

Provas em Equipas de Estafetas  27,50 € (por equipa) 22,50 € (por equipa) 

Provas em Equipas de Estafetas Mistas 25 € (por equipa) 

Provas Jovens 4,0 € 4,0 € 

  

Todos atletas devidamente inscritos nas provas, que não apresentem todos os elementos 

identificadores obrigatórios, podem aceder a um dos elementos de substituição, mediante o 

pagamento duma taxa de 7,5€, obrigatória, para todos os escalões e atletas. 

 

A taxa de filiação dos Clubes Regionais da Madeira na “A.R.T.M”, para a época desportiva de 

2016, será de 25 €. 

 

 

 

Encerramento 

 

O presente documento contém 4 páginas, que antecedem, devidamente numeradas e foi aprovado 

pela Direcção da “A.R.T.M”, no dia 15 de Janeiro de 2016. 

 

A Direcção da Associação Regional de Triatlo da Madeira 
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