Taxas de Inscrição e Filiação
Programa de Apoio Financeiro
Clubes e Atletas – Prémios de Participação

ÉPOCA DESPORTIVA
MADEIRA - 2020
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INTRODUÇÃO

A Época Desportiva de 2020, reforça a dedicação da ARTM, numa gestão financeira dos elevados
desafios próprios da modalidade e dos imperativos legais em vigor. A manutenção e aprofundamento das
ações desportivas, formativas e sociais do Triatlo, é um imperativo que nos propomos manter com vista ao
aumento da projeção e da notoriedade da modalidade na Madeira, e da Madeira fora da Região Autónoma da
Madeira.
Impõem-se para todos os intervenientes da modalidade, o rigor associado ao esforço de rigor, no
aproveitamento de todas as falências e apoios disponibilizados, quer pelo Governo Regional, quer pela
Associação Regional de Triatlo da Madeira, à semelhança das épocas anteriores.
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 2020, a consolidação do apoio financeiro
aos clubes e prémios aos atletas, independentemente da manutenção dos apoios públicos em patamares de
anos anteriores.

APOIOS MONETÁRIOS E PRÉMIOS - ARTM 2020
A Associação Regional Triatlo da Madeira, irá procurar manter os prémios e os valores atribuídos na
época de 2019, demostrativo de um grande esforço para premiar, a participação desportiva, a excelência dos
nossos atletas e associados, mantendo a confiança e o apoio aos mesmos com base nos resultados de 2020.

A manutenção dos apoios atribuídos em 2019 (fruto de um reforço na área das participações em provas
no exterior, nacionais e internacionais), sem que seja retirado o foco na competição desportiva regional.
Os apoios a conceder concentram-se nas seguintes áreas:
1. Apoio financeiro aos Clubes (Licenciamentos – Federação e ARTM);
2.

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

3. Apoio à deslocação de atletas a competições nacionais;
4. Apoio à participação e desemprenho de atletas em competições internacionais (Em representação das
seleções nacionais FTP );
5. Apoio ao desempenho de atletas em competições internacionais (Camp.Europa e Camp.Mundo AgeGroup)
www.triatlomadeira.com - www.facebook.com/triatlomadeira
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PROGRAMA DE APOIO AOS CLUBES E ATLETAS 2020:
1- Atribuição aos Clubes filiados na FTP e na ARTM, um apoio à filiação anual de 80 €, subjacente à
participação de uma equipa de cinco elementos (por Clube) distribuídos de forma aleatória e obrigatória por
ambos os géneros, em 13 das 16 competições do calendário Regional de 2020.

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.
Particularmente visível nas contas dos nossos associados, será a isenção de taxas de pagamento de
inscrições de Jovens nas competições regionais 2020, o que constitui um verdadeiro apoio adicional aos nossos
associados.
Desta forma a “A.R.T.M”, irá atribuir um prémio aos Clubes com Escolas de Triatlo no valor de 18
€ 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 80 % das provas do Campeonato Regional Jovem 2020 (9 das 12 provas).
Os atletas pertencentes às Escolas de Triatlo e que participem em pelos menos de 50%, das competições do
Campeonato Regional Jovem (6 provas), receberão um apoio de 8,5 €, no final da época desportiva.
Os Jovens atletas federados que venham a participar em mais de 80% das provas do Campeonato
Regional Jovem 2019 (9 das 12 provas) e que pertençam a um clube filiado que não tenha uma Escola de
Triatlo recebem 10€, recebendo o clube 6 € para os atletas que tenham participado em pelo menos 50% das
provas (5 provas).
As competições a retirar do somatório final das provas pelos atletas nos rankings de Iniciados
serão as duas piores classificações obtidas por cada atleta, numa das competições de Triatlo, Duatlo e
Aquatlo, da época desportiva de 2020.
As competições para os Escalões de Benjamins e Infantis, não contam para o Ranking Individual,
passando a pontuar única e exclusivamente para a pontuação obtida pelos seus clubes em cada prova.
Nestes escalões mantem-se a entrega de prémios aos 3 primeiros atletas (por género) nas provas em que
estes venham a participar.
3 - A ARTM pretende manter e atribuir um apoio de 24 € a todos os atletas que participem em provas
fora da Ilha da Madeira e com viagem atribuída pela DRJD.
4- A ARTM pretende atribuir aos atletas regionais, apoios à participação e ao desempenho
internacional, desde que resultando da convocatória da FTP.
www.triatlomadeira.com - www.facebook.com/triatlomadeira
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Apoio à participação:
Convocatória FTP – 10€
Participação em Prova do Campeonato da Europa ou Equivalente – 40€
Participação em Prova do Campeonato da Mundo ou Equivalente – 60€

Apoio ao Desempenho (Provas ETU e ITU)

Classificação de TOP 10 no Campeonato da Europa / Taça
da Europa – 100€ / 80€
Classificação de TOP 5 no Campeonato da Europa / Taça
da Europa – 150€ / 130€
Medalhado no Campeonato da Europa – (3º) 200€ , (2º) 300€ , (1º) 500€

Classificação de TOP 10 no Campeonato do Mundo / Taça
do Mundo – 150€ / 130€
Classificação de TOP 5 no Campeonato do Mundo / Taça
do Mundo – 250€ / 150€
Medalhado no Campeonato do Mundo – (3º) 500€ , (2º) 1000€ , (1º) 1500€

5- A ARTM pretende atribuir aos atletas regionais, apoio ao desempenho internacional, em
Campeonatos Europeus e Campeonatos Mundiais, em competição como Age-Groups.

Apoio ao Desempenho:
Medalhado no Campeonato da Europa – (3º) 25€ , (2º) 50€ , (1º) 75€
Medalhado no Campeonato do Mundo – (3º) 50€ , (2º) 75€ , (1º) 100€

6

- Todos os apoios a conceder ao abrigo destes programas de apoio serão pagos até ao final da época

desportiva de 2020 (31 de Dezembro de 2020) e de acordo com a disponibilidade financeira da
“A.R.T.M”.

www.triatlomadeira.com - www.facebook.com/triatlomadeira
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TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS POR COMPETIÇÃO – 2020

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

10€

7,50€

12,50 €

10 €

Provas na distância Olímpica e Standart

15 €

12,50 €

Provas Jovens

0,0 €

0,0 €

Provas de distancia Super-Sprint
Provas na distância Sprint

Serão cobradas as seguintes taxas de participação aos atletas não licenciados, em todas as
competições exclusivamente de âmbito Regional:

Taxas de inscrição (atletas masculinos)

Taxas de inscrição (atletas femininas)
e Cadetes Masc/Fem

3,50€

Provas Jovens
Provas de distancia Super-Sprint
Provas na distância Sprint
Provas na distância Olímpica e Standart

15 €

11€

17,5 €

15 €

20 €

17,5€

Estafetas 2 Elementos

25€

Estafetas 3 Elementos

30€

Nota: O Registo da ausência de jovens atletas licenciados e inscritos em competições oficiais, terá um custo de
1€, a debitar aos seus clubes

www.triatlomadeira.com - www.facebook.com/triatlomadeira
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A taxa de filiação dos Clubes Regionais da Madeira na “A.R.T.M”, para a época desportiva de
2020, será de 30 €.

Encerramento
O presente documento contém 6 páginas, que antecedem, devidamente numeradas e foi aprovado
pela Direcção da “A.R.T.M”, no dia 15 de Janeiro de 2020.

A Direção da Associação Regional de Triatlo da Madeira

Victor Hugo Gomes Rodrigues
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