REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA LISBON ECO MARATHON

REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA
LISBON ECO MARATHON
A presente regulamentação estabelece os direitos, obrigações e responsabilidades de todas as
partes envolvidas na preparação, organização, participação e realização da Prova Desportiva.
PARTE I – DA ORGANIZAÇÃO
1. ORGANIZAÇÃO
A prova desportiva Lisbon Eco Marathon (doravante abreviadamente identificada por “Prova”)
é organizada pela seguinte entidade:
Stream Plan, LDA.”, pessoa colectiva e de matrícula número 513381619, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com sede na Avenida Engenheiro Duarte
Pacheco, n.º 19, 6.º Dto, em Lisboa,
Em colaboração com as seguintes entidades:
Clube Desportivo e Recreativo Chronos, pessoa colectiva nr 514798998, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com sede na AV. Engº Duarte Pacheco nr 19 – 6º
Dto, em Lisboa,
As entidades supra referidas organizam a Prova que é disputada exclusiva e obrigatoriamente
pelos participantes devidamente inscritos e aceites e nos termos previstos no presente
Regulamento.
Doravante abreviadamente identificadas por “Organização”.
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2. PARTICIPAÇÃO:
2.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
A participação está aberta a todos os interessados, sem distinção de nacionalidade ou sexo,
desde que se encontrem devidamente inscritos, de acordo com o presente regulamento.
Idade mínima de participação: Participantes que tenham completado 14 anos até à data de
realização do evento.
Idade máxima de participação: Até 75 anos à data da realização do evento.
Os participantes menores têm de exibir e entregar à Organização à data da entrega do kit uma
declaração de responsabilidade por parte do responsável pelo poder paternal.
Na Caminhada ReWalk não existe idade mínima de participação; as crianças têm de fazer-se
acompanhar por um adulto responsável, e à data da entrega do kit terão que apresentar uma
declaração passada e assinada pelo responsável pelo poder paternal, autorizando a sua
participação.
A responsabilidade da organização em termos de seguro termina no momento em que for
encerrada a cronometragem oficial do evento. (Ver o ponto “2.5 Seguro” deste regulamento).
Não será permitida a participação com meios auxiliares de locomoção, designadamente
bicicleta, skate, patins ou cadeira de rodas, com acompanhamento de animais ou carrinhos de
bebés.
É igualmente proibido acompanhar os participantes durante o percurso com qualquer tipo de
veículo, motorizado ou não.
Na inscrição os participantes ou os respectivos tutores ou titulares do poder paternal declaram,
sob sua responsabilidade, que reúnem as condições de saúde necessárias à participação na
prova e que se absterão de participar se tais condições se alterarem.
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática de esforços físicos. Ao
inscreverem-se, os participantes assumem, no momento da inscrição, que se sentem física e
psicologicamente preparados para o esforço físico inerente à prova desportiva em que vão
participar, não sendo da responsabilidade da Organização, quaisquer acidentes, incidentes,
doenças e outras situações decorrentes de estado de saúde, que se venham a verificar antes,
durante e depois da participação na prova desportiva.
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Podem participar na Prova os participantes/atletas que cumpram o disposto no presente
Regulamento.
2.2. INSCRIÇÕES:
As inscrições são feitas exclusivamente no site oficial da prova: www.maratonadelisboa.pt.
Apenas serão aceites inscrições efectuadas através do referido site, nas seguintes datas e contra
o pagamento do respectivo valor de inscrição, conforme descriminado na seguinte tabela:

Prova

De 05.07.2018

01.08.2018

01.11.2018

01.01.2019

01.03.2019

01.05.2019

Até 31.07.2018

31.10.2018

31.12.2018

28.02.2019

30.04.2019

03.05.2019

42KM

24 €

30 €

40 €

45 €

50 €

70 €

21KM

12 €

15 €

20 €

22 €

25 €

40 €

12KM

8€

10 €

11 €

12 €

13 €

25 €

3 €*

3 €*

3,5Km aprox)

* Inscrição gratuita para crianças até aos 8 anos. Os participantes que pretenderem t-shirt
alusiva à Caminhada ReWalk têm um custo adicional de 5 €.
INSCRIÇÃO PREMIUM
Por um valor adicional de 18,50€ e apenas até dia 30 de Março de 2019, os atletas têm a opção
de seleccionar a opção "Premium", que dará direito aos seguintes serviços:
- Envio de dorsais por transportadora (implica que seja indicada uma morada onde a encomenda
possa ser entregue pessoalmente);
- Almoço;
- Massagem VIP.
As inscrições são abertas e encerram nas datas que, em cada edição, forem indicadas no site,
para cuja leitura se remete.
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PACKS CORPORATE

Pack 1: De 5 a 15 inscrições
Inclui:
- Camisola personalizada (com imagem da empresa e nome do atleta estampados nas costas).
- 2 acessos por participante ao almoço final.
- Massagem VIP após a prova.
- Espaço dedicado à equipa com 10m2.
Pack 2: De 15 a 30 inscrições
Inclui:
- Camisola personalizada (com imagem da empresa e nome do atleta estampados nas costas).
- 2 acessos por participante ao almoço final.
- Massagem VIP após a prova.
- Espaço dedicado à equipa com 20m2.
- Serviço de concierge com uma pessoa da organização dedicada aos convidados da empresa,
desde a sua chegada até ao final do evento.
Pack 3: Mais de 30 inscrições
Inclui:
- Camisola personalizada (com imagem da empresa e nome do atleta estampados nas costas).
- 2 acessos por participante ao almoço final.
- Espaço dedicado à equipa com 30m2 com massagens dedicadas.
- Serviço de concierge com uma pessoa da organização dedicada aos convidados da empresa,
desde a sua chegada até ao final do evento.
Pack 4 – Personalizado
Havendo algum pedido de pack personalizado, teremos todo o prazer de analisar a proposta e
executar, caso seja exequível.
Nota: Para questões e inscrições nos packs Corporate, deverá ser utilizado o email:
info@streamplan.pt
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Preços de Inscrição:
De

01.11.2018

01.01.2019

01.05.2019

Até

31.12.2018

30.04.2019

03.05.2019

42 KM

50 €

65 €

75 €

21 KM

45 €

60 €

70 €

12 KM

40 €

55 €

60 €

Prova

2.3. LIMITE DE PARTICIPANTES
A prova tem o limite de três mil participantes.
A organização poderá, a qualquer momento, adicionar ou limitar o número de inscrições
previstas na prova em função de necessidades/ disponibilidades técnicas/estruturais, sem aviso
prévio.

2.4 – EQUIPAMENTO OFICIAL (KIT DE PARTICIPAÇÃO):
Os participantes devem utilizar os equipamentos aprovados para a edição da Prova desportiva
em curso, de acordo com o previsto no presente Regulamento.
A Organização aprova para a Prova um modelo tipo de equipamento com a inclusão dos
patrocinadores oficiais, parceiros comerciais e fornecedores da competição, que será levantado
pelos participantes durante o dia 4 de Maio, entre as 10 e as 18 horas, em tenda identificada
para o efeito, colocada junto à Bandeira Nacional na Alameda Cardeal Cerejeira (Alto do Parque
Eduardo VII).
Em alternativa, o equipamento poderá ser entregue pela Organização em morada indicada para
o efeito no momento da inscrição. Este serviço de envio do equipamento apenas está disponível
para a inscrição com opção do pacote "Premium", o qual inclui também um almoço (pasta party
/ churrasco) e uma massagem VIP, e que tem um custo associado de 18,50 € (dezoito euros e
cinquenta), que acresce ao preço de inscrição. A venda deste pacote é feita em exclusivo no site
acima referido, até à data limite de 30 de Março.
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3. SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
A organização disponibiliza apoio médico a todos os atletas participantes, dispondo de
ambulâncias no recinto durante o percurso e na partida / chegada.
Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será
efectuado no serviço nacional de saúde, sob responsabilidade do mesmo.
A organização, em colaboração com as entidades policiais, condicionará o trânsito durante a
realização da prova, não se responsabilizando, no entanto, por quaisquer acidentes ou danos
provocados entre participantes e a terceiros pelos participantes.

4. SEGUROS
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. Após a
inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço físico
inerente à prova em que irão participar.
Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde necessárias à prática
desportiva, isentando a organização da prova, seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos
envolvidos de quaisquer responsabilidades.
A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais.
Todos os atletas participantes, inscritos de acordo com o procedimento descrito no presente
regulamento, beneficiam de um seguro de cobertura de acidentes pessoais que ocorra durante
o evento.
A responsabilidade da organização em termos de seguro termina no momento em que for
encerrada a cronometragem oficial do evento.
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5. REGRAS DE BOA CONDUTA
Os participantes obrigam-se sobre compromisso de honra a respeitarem, as seguintes regras,
que declaram conhecer, aceitar e respeitar:
i)

Respeitar o regulamento técnico da Prova;

ii)

Respeitar o regulamento geral da Prova e da organização;

iii)

Respeitar as regras e recomendações da Organização;

iv)

Respeitar os horários e as prescrições particulares de cada prova, previstos pelo
organizador de cada prova.

v)

Respeitar o bom uso do seu equipamento.

vi)

Respeitar os representantes da organização.

vii)

Respeitar o espírito desportivo no desenrolar da Prova e na dos seus adversários.

Todos os Participantes comprometem-se a ter um comportamento público exemplar, durante a
Prova, que não possa, de qualquer forma, colocar em risco o bom nome e a reputação da
organização e seus parceiros, patrocinadores e demais participantes.

6. PROIBIÇÃO DE DOPING
É proibida a dopagem a todos os praticantes desportivos, dentro e fora da Prova.
Cada praticante desportivo tem o dever de assegurar que não introduz ou é introduzido no seu
organismo qualquer substância proibida ou que não recorre a qualquer método proibido.
Os praticantes desportivos são pessoalmente responsabilizados por qualquer substância
proibida ou os seus metabolitos ou marcadores encontrados nas suas amostras orgânicas, bem
como pelo recurso a qualquer método proibido.

7. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES
A organização não permitirá a participação na prova/desqualificará qualquer Participante que
tenha algum dos seguintes comportamentos:
a. Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição;
b. Não se apresente na partida, na hora e local indicado e com o equipamento oficial, como
indicado neste Regulamento;
c. Não respeite as instruções da organização;
d. Não se encontre em condições físicas e psicológicas para participar;
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e. Não possua dorsal;
f.

Não apresente o dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visível nos locais especificados
pela organização;

g. Utilize o dorsal de outro atleta;
h. Dobre ou manipule a publicidade do dorsal;
i.

Utilize inadequadamente o dorsal fornecido;

j.

Não cumpra a sinalização colocada pela organização e salte as grades para a partida;

k. Não cumpra completamente o percurso estabelecido;
l.

Manifeste comportamento antidesportivo (por exemplo: empurrões e obstruções que
prejudiquem de forma intencional os outros atletas)

m. Doping;
n. Não respeite os restantes participantes, a própria organização e os agentes de
segurança e outros intervenientes de apoio à prova.
8. DIREITOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional,
dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e fotografias durante o evento,
autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.

9. DIREITOS COMERCIAIS E PUBLICITÁRIOS
A Organização detém, em exclusivo, os direitos publicitários e comerciais da Prova, competindolhe negociar e administrar tais direitos por conta e no interesse de todos os participantes,
patrocinadores, parceiros e demais entidades.
A Organização detém em regime de exclusividade o direito de receber, reter e distribuir todas
as receitas provenientes da exploração dos direitos comerciais e publicitários.
Todos os contratos ou acordos comerciais relativos à exploração comercial da Prova têm de ser
escrupulosamente respeitados pelos participantes.
Os Participantes devem encetar todos os esforços no sentido de assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas neste âmbito pela Organização.
Salvo autorização expressa da Organização, fica expressamente vedado ao Participante, durante
o período de realização da Prova, a afixação de publicidade, por qualquer forma, e a promoção
de empresas, produtos, bens, equipamentos ou serviços.
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São da responsabilidade do Participante quaisquer encargos decorrentes da utilização, no
decorrer da prova e no seu termo, de marcas registadas, patentes ou licenças de direitos de
propriedade intelectual.
Caso a Organização venha a ser demandada por ter infringido qualquer dos direitos
mencionados no ponto anterior, o Participante fica obrigado a indemnizar a Organização de
todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e todas as quantias que tenha de pagar
seja a que título for.
10. CANCELAMENTO DA PROVA
Verificando-se casos de força maior que impeçam a realização total ou parcial do evento ou de
alguma das suas etapas ou que obriguem à suspensão dos serviços, haverá lugar à suspensão,
total ou parcial, da Prova, pelo período correspondente ao da duração do caso de força maior.
É considerado caso de força maior todo o evento imprevisível e insuperável cujos efeitos se
produzem independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais da Organização ou de
cada um dos organizadores ou de todos em conjunto, tais como situações de catástrofe natural,
actos de guerra, declarada ou não, de crise, sabotagens de epidemias, de subversão, alteração
da ordem pública, actos de terrorismo, bloqueio económico, incêndio, greves, motins,
manifestações e quaisquer actos alheios ao organizador que impeçam, ainda que
temporariamente, a utilização da via pública, de telecomunicações, restrições do governo,
entidades públicas, administrativas, autoridades policiais, entre outros.
O evento (prova desportiva) poderá ser cancelado em virtude de força maior, designadamente
por razões atmosféricas que impeçam a realização da mesma, ou por razões de segurança.
A Organização poderá, ainda, cancelar o evento a qualquer momento, caso se verifique algum
caso de força maior ou algum impedimento técnico ou infra estrutural aos quais seja alheia.
Não existirá responsabilidade da Organização nem é havida como incumprimento, a não
realização pontual ou integral da prova desportiva que resulte de caso de força maior,
entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respectiva realização
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atempadamente ou perfeitamente, alheias à vontade da parte afectada, que ela não pudesse
conhecer ou prever e cujos efeitos não lhe fosse razoável exigível contornar ou evitar.
Caso a Prova seja cancelada, antecipada ou adiada devido a circunstâncias alheia à vontade da
Organização, esta não poderá ser responsabilizada por qualquer inconveniente, despesa, custo,
perdas ou danos sofridos pelos participantes.

Em outros casos de cancelamento ou adiamento não previstos nas situações de força maior, a
Organização pode suspender, adiar ou cancelar a Prova. Nesta situação será devolvido o valor
da inscrição.
O valor das inscrições será devolvido em singelo num período máximo de 15 (quinze) dias após
a data prevista para a Prova. Nestes casos compete à organização devolver aos participantes
apenas o valor da inscrição, não assumindo qualquer outro custo, encargo, valor ou quantia,
ainda que a título de despesa não se responsabilizando por qualquer dano ou prejuízo daí
decorrente.
Em circunstância alguma os participantes inscritos poderão reclamar qualquer valor superior ao
preço de participação (valor de inscrição) ou qualquer indemnização.
11. ACEITAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida
ou no surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar de imediato a
organização e expor as respectivas dúvidas por escrito.
Ao clicar na quadrícula, está a confirmar que está de acordo com as condições e regras de
inscrição e participação na Prova e todas as condições previstas no presente Regulamento, o
que equivale a declarar o seguinte:
a) Li e concordo com o regulamento da OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA LISBON ECO
MARATHON, disponibilizado no site www.ecomaratonadelisboa.com;
b) Estou consciente do meu estado de saúde e confirmo possuir todas as condições físicas
e psicológicas para participar na Prova;
c) Assumo que não irei participar na Prova se as minhas condições de saúde se alterarem
após a inscrição;
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d) Tenho conhecimento do teor da apólice de seguro em vigor;
e) Ao participar na Prova, autorizo gratuita e incondicionalmente a Organização e os
parceiros da prova a utilizarem a minha imagem. Como tal, cedo todos os direitos de
utilização da minha imagem, nomeadamente captada em fotografias e filmagens que
terão lugar durante a realização das provas, renunciando ao recebimento de qualquer
quantia que venha a ser auferida com a sua divulgação em peças comunicacionais de
apoio;
f)

Participo na Prova de livre e espontânea vontade, isentando a Organização, parceiros,
diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização da Prova de qualquer
responsabilidade resultante da minha participação, antes, durante e depois da mesma
(como por ex. perda de objetos pessoais por roubo, danos, ou por outras
circunstâncias).

g) Conheço as condições de cancelamento da Prova que aceito na íntegra.
12. RECLAMAÇÕES
Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito à organização, no local do evento ou
depois da prova, para o e-mail: info@streamplan.pt
13. RESPONSABILIDADE
A Organização não assumirá responsabilidade por quaisquer prejuízos causados na pessoa ou
bens dos Participantes que sejam imputáveis a atos de terceiros e, bem como, não assumirá
igualmente a responsabilidade por atos ilícitos alheios à sua responsabilidade.
Os danos e prejuízos verificados na pessoa ou bens do Participantes só serão ressarcíveis se
tiverem sido diretamente causados pela Organização. Em qualquer caso, a responsabilidade
máxima da Organização limitar-se-á ao valor máximo de duas vezes o valor da inscrição.
A Organização não responderá pela falta de qualquer resposta ou atraso por parte dos
serviços médicos, do INEM e das ambulâncias.

14. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais fornecidos pelos Participantes, assim como quaisquer outros dados que
possam ser fornecidos como consequência da inscrição e/ou na participação na Prova, serão
incluídos num ficheiro sob a responsabilidade da Organização e serão tratados com a finalidade
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de gerir a execução e o cumprimento da relação que se estabelece por força da participação na
prova.
Para poder prestar corretamente o Serviço, a Organização informa de que tratará os dados
pessoais da seguinte forma:
a. Tratamento de dados para efeitos de facturar o serviço que presta e poder oferecer
produtos e serviços que melhor se adequem às necessidades dos seus clientes, bem
como para poder cumprir com as suas obrigações enquanto “responsável pelo
tratamento de dados ou subcontratante quando atuar nessa qualidade.
b. A Organização também tratará os dados pessoais que sejam necessários para o
cumprimento de obrigações legais a que esteja sujeita ou para satisfação dos seus
próprios interesses legítimos.
No âmbito da prestação de serviços, a Organização procede ao tratamento das seguintes
categorias de dados pessoais:
a. Dados de identificação, relativos ao participante tais como, nome, idade, estado civil,
naturalidade e nacionalidade, morada, cartão de cidadão, contacto telefónico, endereço
de e-mail, número de contribuinte, profissão);
b. Dados de cobrança (IBAN, banco, swift, assinatura, nome titular da conta, morada,
número de apólice);
c. Dados de saúde e hábitos de vida (tais como, informação relativa a hábitos de vida, como
alimentação, desporto, consumo de álcool, tabagismo, índices biométricos, histórico de
doenças);
d. Comunicação dos dados pessoais às entidades do Grupo da Organização indicadas no
Website da empresa (www.podi1.com): com o objetivo de poder realizar relatórios
centralizados, desenvolver sinergias comuns e realizar análises estatísticas relacionadas
com a organização e realização de eventos desportivos.

Adicionalmente, se o participante tiver selecionado, aquando da Inscrição no site, a quadrícula
reservada para efeitos comerciais, o Participante está a autorizar expressamente a Organização
a:
a. Tratar os dados pessoais recebidos pela Organização ou gerados como consequência da
inscrição na Prova, para a realização de ações comerciais de carácter geral ou adaptadas
ao seu perfil, por qualquer meio (Carta, telefone, correio eletrónico, SMS, MMS,
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aplicações de mensagens instantâneas, etc.) sobre produtos ou serviços da Organização
e das empresas que pertencem ao grupo de empresas Podium Events, S.A. ou
relacionados com a realização e organização de eventos, provas e competições
desportivas, merchandising ou atividades similares, durante o período de tempo
previsto pela Organização nas suas políticas internas de conservação de dados. O
Participante pode, a qualquer momento, revogar a presente autorização.
O Participante poderá exercer a qualquer momento os direitos de acesso, retificação,
cancelamento/apagamento, oposição, limitação e portabilidade, reconhecidos nas normas em
vigor, em matéria de proteção de dados pessoais, dirigindo-se à Organização através de correio
registado com aviso de recepão para a morada Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 19, 6,.º
Dto, 1070- 100 Lisboa ou através do email info@streamplan.pt
Sem prejuízo do Participante poder exercer os direitos previamente indicados, a Organização
conservará os dados pessoais do mesmo facultados por este e gerados em consequência da
inscrição e/ou participação na prova desportiva, enquanto durar a mesma, bem como durante
o prazo de prescrição das ações judiciais que qualquer uma das partes possa apresentar.
Decorrido o referido prazo, a Organização poderá conservar os dados pessoais tratados com a
finalidade de permitir identificar antigos participantes para lhes poder oferecer descontos e
campanhas promocionais em futuras provas, bem como para poder disponibilizar-lhes produtos
e serviços da Organização, sempre que estes o tenham autorizado previamente.
A Organização aplicará aos dados pessoais recolhidos as políticas de conservação de dados em
vigor a cada momento.
O participante deve fazer a consulta integral das políticas de privacidade da Organização, através
da consulta ao site www.ecomaratonadelisboa.com.
Para qualquer questão ou reclamação relacionada com o tratamento dos dados pessoais, o
participante deverá dirigir-se à organização, através do endereço de correio eletrónico
info@streamplan.pt ou por carta, para a morada que se encontra no cabeçalho deste
Regulamento ou ainda à Autoridade de Controlo que, neste caso, é a Comissão Nacional de
Proteção de Dados (www.cnpd.pt).
A Organização manterá a confidencialidade dos dados pessoais do Participante, obtidos na
sequência da inscrição e compromete-se a implementar as medidas técnicas e organizativas
adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais dos atletas.
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15. REGULAMENTO
A inscrição e participação na Prova encontra-se condicionada à aceitação integral do presente
regulamento.
O acto de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas.
Qualquer alteração, aditamentos ou introdução de eventuais anexos ao presente Regulamento
serão publicados no site, os quais serão tacitamente aceites, caso no prazo máximo de oito dias
contados da data da publicação não se oponham a qualquer das normas introduzidas, desde
que o façam por escrito para a organização através do email info@streamplan.pt.
As dúvidas que venham a ser colocadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento
e que não possam ser resolvidas com o recurso aos critérios legais, serão submetidas à
Organização para resolução.
O presente regulamento entra em vigor no dia 25 de Fevereiro de 2019, revogando todas as
disposições ou determinações anteriores que disponham em contrário ao agora regulamentado.
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II. PARTE II – INFORMAÇÃO TÉCNICA/DESPORTIVA
16. DATA/HORÁRIO
A Lisbon Eco Marathon realiza-se no dia 5 de maio de 2019, domingo.
A partida e a chegada serão na Alameda Cardeal Cerejeira, Parque Eduardo VII.
A Maratona (42,195 km) tem início às 8h30.
A Meia Maratona (21,1 Km) tem início às 9h30.
A Mini Maratona (12 Km) tem início às 10h00.
A Caminhada ReWalk (aprox. 3,5 Km) tem início às 10h15.
A prova terá uma duração máxima de 6 horas, pelo que, considerando o horário de partida da
Maratona, terminará às 14h30. Após esta hora, será restabelecida a circulação automóvel em
todo o percurso.
17. PERCURSOS
Os percursos das 4 provas são os abaixo descritos.
A Maratona (42,195 Km) realiza o seguinte percurso
Alameda Cardeal Cerejeira => Ciclovia para Parque do Calhau => Av. 24 de Janeiro (até
cruzamento) => Estrada do Barcal (ida e volta) => Av. 24 de Janeiro (subida até prisão) => Av.
Ten. Martins => Ciclovia Est. da Bela Vista => Est. Serafina => Est. Barcal => Trail Mata S. Dom.
Benfica => Trail Serafina => Parque das Pedras => Estrada da Serafina => Pista da Pimenteira =>
Av. Ten. Martins => Trail Ten. Martins => Rotunda das Oliveiras => Rotunda Alvito-Penedo =>
Percurso Trail (até Casa dos Animais) => Est. Pimenteira => Est. Alvito => Portão 2, Tapada da
Ajuda => Circuito Tapada Ajuda => Trail Keil do Amaral => Rotunda Alvito-Penedo => Parque do
Penedo => Montes Claros => Est. Outeiro => Trail Montes Claros => Est. Outeiro => Trail Outeiro
=> Trail Mata S. Dom. Benfica => Av. 24 de Janeiro (até Calhau e entrada na Ciclovia) => Ciclovia
(direção Serafina/Campolide) => Alameda Cardeal Cerejeira (Meta).
A Meia Maratona (21,1 Km) realiza o seguinte percurso
Alameda Cardeal Cerejeira => Ciclovia para Parque do Calhau => Av. 24 de Janeiro (até sinal
"trânsito proibido") => Trail Serafina => Parque das Pedras => Estrada da Serafina => Pista da
Pimenteira => Av. Ten. Martins => Trail Ten. Martins => Rotunda das Oliveiras => Rotunda AlvitoPenedo => Parque do Penedo => Montes Claros => Est. Outeiro => Trail Montes Claros => Est.
Página 15 de 20

REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA LISBON ECO MARATHON

Outeiro => Trail Outeiro => Trail Mata S. Dom. Benfica => Av. 24 de Janeiro (até Calhau e entrada
na Ciclovia) => Ciclovia (direção Serafina/Campolide) => Alameda Cardeal Cerejeira (Meta).
A Mini Maratona (12 Km) realiza o seguinte percurso
Alameda Cardeal Cerejeira => Ciclovia para Parque do Calhau => Av. 24 de Janeiro (até
cruzamento com Est. Barcal) => Est. Barcal (direção Pinamanique) => Trail Mata S. Dom. Benfica
(entrada 200m antes da Est. Monsanto) => Saída junto ao Aqueduto => Av. 24 de Janeiro (até
Calhau e entrada na Ciclovia) => Ciclovia (direção Serafina/Campolide) => Alameda Cardeal
Cerejeira (Meta).
A Caminhada ReWalk (aprox. 3,5 km) é um passeio sem qualquer carácter competitivo, que
terá início na Alameda Cardeal Cerejeira e irá percorrer toda a zona do Parque Eduardo VII,
Pavilhão Carlos Lopes, Jardim Amália, regressando ao ponto de partida.
18. ABASTECIMENTOS
Não é permitido o transporte de embalagens não reutilizáveis.
Qualquer participante que deite qualquer embalagem ou outro produto para o chão será
automaticamente desclassificado.
A organização irá disponibilizar os seguintes pontos de reabastecimento.
Maratona (42 Km):
Km 4 (PA-1) . Km 10 (PA-2) . Km 12 (PA-3) . Km 16 (PA-4) . Km 19 (PA-5) . Km 23 (PA-6) . Km 28
(PA-7) Km 30 (PA-8) . Km 36 (PA-9) . Km 42 (Chegada).
Meia Maratona (21 km):
Km 5 (PA-4) . Km 8 (PA-5) . Km 10 (PA-8) . Km 16 (PA-9) . Km 21 (Chegada).
Mini Maratona (12 Km):
Km 4 (PA-1) . Km 6 (PA-9) . Km 12 (Chegada).
Caminhada ReWalk (aprox. 3,5 km):
Na Caminhada ReWalk irão ser disponibilizadas peças de fruta e líquidos na Chegada.

Página 16 de 20

REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA LISBON ECO MARATHON

19. RECOLHA DE EQUIPAMENTOS
A organização assegura a guarda temporária dos “pertences” dos atletas das 4 provas, devendo
estes zelar pelo bom acondicionamento e fecho dos mesmos, de forma a evitar a perda de
objectos e/ou valores, situação pela qual a organização não se responsabiliza.
A organização não se responsabiliza pela perda, furto ou deterioração dos bens dos
participantes.

20. ESCALÕES
Serão atribuídas classificações nos seguintes escalões:
Masculinos: SEN, M40, M45, M50, M55 e M60. Femininos: SEN, F40, F50.
Sempre que a organização o solicitar, os atletas deverão apresentar um documento de
identificação (B.I., ou outro documento oficial), sob pena de não lhe(s) ser(em) atribuído(s) o(s)
respetivo(s) prémio(s).
Nota: O enquadramento nos escalões é efectuado em função da idade à data do evento.

21. EQUIPAS (Clubes/Empresas)
Para efeito da classificação por equipas, será contabilizada a soma dos tempos dos 3 melhores
atletas de cada equipa.
22. CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO
CANCELAMENTO
No caso de lesão ou doença devidamente comprovada a organização devolverá 50% do custo
da inscrição, sendo necessário o envio para info@streamplan.pt do pedido de cancelamento da
inscrição com a apresentação de certificado médico válido. Estes pedidos excepcionais serão
aceites até dia 11 de Abril para todas as inscrições realizadas nos prazos regulares.
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ALTERAÇÃO
Serão aceites pedidos de alteração de prova dentro do programa da Lisbon Eco Marathon
(42km, 21km e 12 km) até às 23h59 de dia 20 de Abril, não havendo lugar a reembolso por parte
da organização caso a inscrição a alterar seja mais cara do que a inscrição na prova pretendida.
Caso a prova pretendida tenha um valor superior a inscrição anteriormente efectuada, ao
participante será solicitado o valor da diferença entre o preço da inscrição, à data deste pedido,
e o valor pago.
23. KIT DE PARTICIPAÇÃO:
MARATONA, MEIA MARATONA E MINI MARATONA
Composição:
O kit de participação standard do atleta é composto por uma camisola técnica alusiva à prova e
um dorsal em papel “tyvek” em formato A4, na qual constam as instruções de colocação do chip
e do qual terá de ser destacado a etiqueta de bagagem e o próprio chip.
Os tamanhos disponíveis para a t -shirt técnica são os seguintes: S, M, L e XL. Os tamanhos serão
distribuídos de acordo com os pedidos efectuados no momento de inscrição.
Os kits de participação serão levantados durante o dia 4 de Maio, entre as 10 e as 18 horas,
numa tenda identificada para o efeito, colocada junto à Bandeira Nacional, na Alameda Cardeal
Cerejeira (Alto do Parque Eduardo VII). Não haverá entrega de kits de participação fora da data
estipulada para o efeito.
Através da opção do pacote Premium, por um custo extra de 18,50 euros, poderá receber o kit
de participação em morada indicada para o efeito no momento da inscrição. Este serviço, como
mencionado no ponto 2.1.2 inclui também um almoço (pasta party / show cooking) e uma
massagem de relaxamento com duração de aproximadamente 45 min.
Utilização:
- A utilização do dorsal e chip oficiais da prova é obrigatória para todos os participantes.
- O dorsal fornecido deverá ser colocado no peito, de forma visível.
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- O dorsal e o chip estão codificados para cada participante, sendo a sua utilização pessoal e
intransmissível.
A leitura do chip só ocorrerá se este for colocado na sapatilha de forma segura, sem o vincar.
A organização não se responsabiliza pela falha de apresentação de resultados resultante do
manuseio negligente, má colocação e/ou deterioração do chip.
A etiqueta de bagagem deverá ser colocada, de forma visível, no saco/mochila.

CAMINHADA REWALK
Composição:
O kit de participação standard do atleta é composto por uma tshirt alusiva à prova e uma
pulseira que dará acesso ao bengaleiro.
Tamanhos disponíveis:
Os tamanhos serão distribuídos de acordo com os pedidos efectuados no momento de inscrição.
Os kits de participação serão levantados durante o dia 4 de Maio, entre as 10 e as 18 horas,
numa tenda identificada para o efeito, colocada junto à Bandeira Nacional, na Alameda Cardeal
Cerejeira (Alto do Parque Eduardo VII). Não haverá entrega de kits de participação fora da data
estipulada para o efeito.
24. SEGUROS
Seguro de acidentes pessoais:
Garantias Contratadas

Capital

Morte ou Incapacidade Permanente

28 046,00 €

Despesas de Funeral

2 244,00 €

Despesas de Tratamento e Repatriamento

4 487,00 €
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25. CLASSIFICAÇÕES
Nas 24 horas seguintes ao final da prova será publicada a classificação por escalão. Estas
classificações servirão apenas para posicionar os atletas dentro do seu escalão, de acordo com
o tempo efectuado, não sendo utilizada para atribuição de prémios.
Para efeito da classificação por escalão será contabilizado o tempo de chip, ou seja, o tempo
que o atleta demorar desde que cruza a linha de partida até ao momento em que chega à meta.
A classificação para efeitos de entrega de prémios terá por base a ordem de chegada dos
primeiros atletas, masculinos e femininos, independentemente do horário de partida destes.
Haverá também classificação por Clubes e Equipas Empresariais.

26. PRÉMIOS
Todos os participantes das provas com carácter competitivo que concluírem as provas receberão
uma medalha exclusiva do evento, e poderão fazer o download do diploma de participação no
site oficial da prova.
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados feminino e masculino das três provas em
cerimónia protocolar, bem como ao Maior Grupo (Clubes e Empresas) e ao Melhor Grupo
(Clubes e Empresas).
Os prémios serão entregues na cerimónia de entrega de prémios oficial. A presença na
cerimónia é um momento criado para enaltecer os vencedores e parceiros que tornam possível
a realização do evento, pelo que não haverá entrega de prémios após a realização do evento.

27. CONTACTOS
Website oficial –www.maratonadelisboa.pt
E-mail para assuntos relacionados com a inscrição: geral@stopandgo.com.pt
E-mail para esclarecimento de dúvidas gerais: info@streamplan.pt
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Termo de Responsabilidade para menores de 18 anos

DECLARAÇÃO

--------------------------------------------------------------------------,residente em -----------------------------------------------------------------------,portador do Bilhete de identidade Nº---------------------------,emitido por --------------------------------------em ------/------/------, Declara para os devidos efeitos
legais que autoriza, na qualidade de _____________, ( pai/mãe/tutor legal),o
menor________________________________,portador do bilhete de identidade nº
________________, emitido por ___________
em ___/____/____, a participar na
Caminhada Solidária ReWalk que se realiza a 5 de Maio de 2019, que a participação é efectuada
por livre vontade do menor e que assume a responsabilidade pelos riscos inerentes à
participação do referido menor.

______________________________, _____________ de ______________

_______________________________
(assinatura)

