
ADESÃO COMO MEMBRO DA AIMS 
 

 
A proposta de adesão como Membro desta Associação Mundial (AIMS- Association of 
International Marathons and Distance Races)  está disponível para o vosso evento. 

 

Algumas razões pelas quais devem considerar unir-se à AIMS:  

 

1. Acesso a um estatuto internacional a par com as  230 provas de elite membros da 

AIMS,  em mais de 80 países. 

2. Reconhecimento internacional do vosso evento, o que incrementará o seu perfil de 

interesse para patrocinadores e participantes. 

3. Atracção de inscrições por parte de atletas estrangeiros, com o consequente 

retorno para a vossa organização. 

4. Um espaço gratuito de publicidade anual, na revista “Distance Running”, distribuída 

nas provas de estrada mais importantes do mundo, com uma tiragem anual de 

400.000 exemplares. 

5. Integrar o calendário internacional AIMS/IAAF difundido  em todo o mundo pela 

imprensa e media. 

6. Possibilidade de anunciar a publicidade da vossa prova nos Stands AIMS 

presentes nas mais importantes maratonas do mundo. 

7. Receber gratuitamente exemplares da revista Distance Running para distribuição 

no vosso evento. 

8. Obter um certificado oficial da medição do percurso da vossa prova efectuada por 

um medidor reconhecido pela AIMS/IAAF * (para informação sobre o custo da 

medição consultar folha informativa em anexo). 

9. Beneficiar de aconselhamento sobre organização, detalhes técnicos, promoção, 

publicidade e controle anti-doping. 

10. Participação activa na organização e desenvolvimento internacional da prática de 

provas de estrada, podendo participar no congresso mundial AIMS. 

11. Acesso ao boletim informativo mensal que versa sobre todas as actividades e 

actualidades das provas de estrada em todo o mundo. 

12. Acesso às estatísticas trimestrais de eventos, desde os 5km até à Maratona. 

 
· Esta é uma condição obrigatória para aceitação como membro da AIMS. 

 

 

 

 

 



PEDIDO DE INSCRIÇÃO / FILIAÇÃO 
Detalhes do evento candidato: 
NOME DA PROVA…………………………………………………………………………………….. 

DISTÂNCIA   ……………………………..                       DATAS:  2015…………………………………. 

          2016 …………………………………. 

          2017 …………………………………. 
WEBSITE/PÁGINA DE INTERNET:   ……………………………………………… 

NÚMERO DE ANOS DE EXISTÊNCIA  ………………… 
EVENTO CERTIFICADO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO: SIM / NÃO 
As provas membros AIMS deverão ter o seu percurso medido há menos de cinco anos por um medidor 
acreditado IAAF/AIMS ou após a última  alteração efectuada ao percurso. Se a vossa prova não cumpre 
com este requisito, por favor confirmem se aceitam fazer nova medição nas condições referidas, 

responsabilizando-se pelos custos inerentes, assinalando com um “X” na  quadrícula ao lado   □ 
 
PERCURSO  MEDIDO POR UM MEDIDOR ACREDITADO PELA IAAF/AIMS? SIM / NÃO 
NOME DO MEDIDOR  IAAF/AIMS: ………………………………………………………. 

DATA DA MEDIÇÃO: …………………. 

 

RECORDS DA PROVA: 
Homens:   Nome…………………………………….. País ………………. Tempo……………….. 

Mulheres:  Nome ……………………………………. País ………………. Tempo ………………. 

Número médio de atletas (últimos 2 anos):         Masculinos ………..  Femininos ………….. 

Número médio de participantes estrangeiros (últimos 2 anos): ………………….. 

Número médio de países representados (últimos 2 anos): ……………………….. 

A Vossa prova utiliza cronometragem por meio de chip?  SIM / NÃO 

O sistema de cronometragem que você usa?  …………………………………………………………………. 

 

Informação sobre o Director da Prova: 
NOME: …………………………………………………………………. 

ENDEREÇO POSTAL ………………………………………………………………………………….. 

                                     ………………………………………………………………………………….. 
TELEFONE: …………………… FAX: …………………… E-MAIL: ……………………………………………… 

DATA DE PREENCHIMENTO: ……………………………………. 

 
PEDIDO PARA:  MEMBRO DEFINITIVO / ASSOCIADO (temporário, dois anos maximo) 
TAXA DE INSCRIÇÃO (ANUAL): Membro definitivo – US$ 1.100   Associado – US$ 300,00 

O pagamento deverá ser efectuado logo que a candidatura seja aprovada pela AIMS. Os meios de 
pagamento serão comunicados na carta de aceitação. 
 

Depois de 1 de Setembro de cada ano, se a prova tem lugar entre 1 de Set. e 31 de Dez., o pedido deverá precisar a 
preferência do período para adesão à AIMS (ano em curso ou ano seguinte). 
 

A ADESÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA PARA O ANO: ……… 

 
Solicita-se a devolução deste impresso, devidamente preenchido, ao Secretário da AIMS, Hugh Jones, ao endereço 

seguinte:  aimssec@aol.com 


