Web oficial de Turismo Madrid

Maratona e Meia Maratona EDP Rock´n´Roll
Madrid 2020
No último domingo de abril, as ruas da capital espanhola acolherão a Maratona Popular de
Madrid (conhecida pelos participantes como Mapoma), um dos eventos desportivos mais
importantes a nível nacional (com a classificação Gold Label da Federação Internacional de
Atletismo?) que em 2019 reuniu mais de 35000 corredores, de mais de 100 países, que
disputaram alguma das três provas incluídas no evento.
Este evento desportivo tem a classificação de Gold Label da Federação Internacional de
Atletismo, o máximo galardão de excelência, ao nível de provas semelhantes tão destacadas
como as de Nova Iorque, Londres ou Berlim. Este evento também faz parte da Rock 'n' Roll
Marathon Series, o maior circuito de running do mundo, com música ao vivo em mais de 20
palcos situados ao longo do percurso, e um festival na meta, uma corrida paralela de 10
quilómetros e uma prova de meia maratona, que converterão Madrid numa grande festa do
desporto.
O percurso é ligeiramente diferente do da edição de 2018, tendo-se modificado o ponto de
partida (agora no Paseo de la Castellana, entre Ortega y Gasset e Marqués de Villamagna) e
a meta, mas continua a permitir desfrutar de um dos percursos mais belos do calendário
internacional, com passagem pelo estádio Santiago Bernabéu, Puerta del Sol, o Palácio Real, a
Casa de Campo, Madrid Río e o Museu do Prado, situado junto à meta, na confluência do
Paseo del Prado com a praça de Cánovas del Castillo. O calor do público entusiasta madrileno,
amante do desporto, estará presente ao longo da corrida.

Recordes da prova:
Maratona masculina: Reuben Kerio (Quénia): 2:08:18 (2019)
Maratona feminina: Shasho Insermu (Etiópia) 2:26:24 (2019)

Planos e folheto informativo sobre transportes públicos:
Plano da Maratona Madrid 2019
Plano da Meia Maratona Madrid 2019
Plano 10 Km Madrid 2019
Acompanhe a maratona de Madrid em transporte público

Informação de interesse
Quando

Endereço

26 de abril de 2020 (Datas por confirmar)

Salida: Pº Castellana, esquina Ortega y Gasset /
Meta: Paseo del Prado, justo antes de la glorieta de
Neptuno

Zona

Telefone

Paseo del Arte

914479631

Correio electrónico

Web

rnrmadrid@competitorgroup.com

https://www.runrocknroll.com/en/events/madrid

Metro

Cercanías (Local train)

Colón (L4), Rubén Darío (L5)

Madrid-Recoletos

Preço

Horário

Próximamente abrir-se-á o prazo de inscrições para
a edição 2020.
Mais informação em: inscripciones@mapoma.es
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Tipo
Deporte, Atletismo
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