REGULAMENTO OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA
LISBON ECO MARATHON | DIA 10 DE MAIO 2020
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
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”.

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 para as distâncias de 42 km e 21 km: participantes que tenham
completado 18 anos até à data de realização do evento.
Idade mínima de participação para as distâncias de 12 km: 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.
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 discriminado:

De

Prova

15.08.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.01.2020

01.03.2020

01.05.2020

Até 30.09.2019

31.10.2019

31.12.2019

29.02.2020

30.04.2020

05.05.2020

42KM

24 €

30 €

40 €

45 €

50 €

70 €

21KM

12 €

15 €

20 €

22 €

25 €

40 €

12KM

8€

10 €

11 €

12 €

13 €

25 €

3,5Km (aprox)

6 €*

6 €*

6 €*

6 €*

6 €*

6 €*

* Inscrição gratuita para crianças até aos 8 anos.
As inscrições são abertas e encerram nas datas que, em cada edição, forem indicadas no site,
para cuja leitura se remete.

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):
A Organização sugere a utilização dos 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 9 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).

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 em unidade de saúde pública ou privada, sob responsabilidade da mesma.
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.

5. REGRAS DE BOA CONDUTA
Os participantes obrigam-se sobre compromisso de honra a respeitarem, as seguintes regras,
que declaram conhecer, aceitar e respeitar:
1. Respeitar o regulamento técnico da Prova;
2. Respeitar o regulamento geral da Prova e da organização;


Respeitar as regras e recomendações da Organização;

1. Respeitar os horários e as prescrições particulares de cada prova, previstos pelo
organizador de cada prova.
2. Respeitar o bom uso do seu equipamento.
3. Respeitar os representantes da organização.



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 DOPPING
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição;
Não se apresente na partida, na hora e local indicado;
Não respeite as instruções da organização;
Não se encontre em condições físicas e psicológicas para participar;
Não possua dorsal;
Não apresente o dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visível nos locais especificados
pela organização;
Utilize o dorsal de outro atleta;
Dobre ou manipule a publicidade do dorsal;
Utilize inadequadamente o dorsal fornecido;
Não cumpra a sinalização colocada pela organização e salte as grades para a partida;
Não cumpra completamente o percurso estabelecido;
Manifeste comportamento antidesportivo (por exemplo: empurrões e obstruções que
prejudiquem de forma intencional os outros atletas)
Consumo de substâncias dopantes;
Não respeite os restantes participantes, a própria organização e os agentes de
segurança e outros intervenientes de apoio à prova.
Não respeite os princípios básicos da limpeza e preservação do meio ambiente.
Adopte posturas ou atitudes que prejudiquem de alguma maneira a imagem e o bom
nome da prova e da organização

8. DIREITOS DE IMAGEM
A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica obrigatoriamente a
autorização do participante para que a organização possa efectuar a gravação total ou parcial
da sua participação, podendo utilizar essas imagens livremente para a divulgação e promoção
da prova em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões e fliers,
fotos e vídeos). Cede assim todos os direitos de imagem relativos à exploração comercial e
publicitária desses registos, sem direito a receber nenhuma compensação económica por parte
da organização.

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.
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. ECORESPONSABILIDADE
Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável no que respeita à limpeza e
preservação do meio ambiente em todo as zonas utilizadas pela prova, desde o percurso da
prova até à zona de saída e de chegada. É estritamente proibido o arremesso de resíduos para
o chão, antes, durante e no final da prova. Quando aplicável, cabe aos participantes terem o
cuidado de guardar consigo os resíduos das embalagens de alimentos e bebidas usadas na sua
reposição durante a prova. No final da prova e nas zonas do percurso serão disponibilizados pela

organização recipientes para depositar o lixo transportado pelos atletas. O desrespeito por esta
regra implica a imediata exclusão do atleta da prova, assim como a proibição de participação em
outros eventos da responsabilidade da mesma organização.

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:
1. Li e concordo com o regulamento da OFICIAL DA PROVA DESPORTIVA LISBON ECO
MARATHON, disponibilizado no site maratonadelisboa.pt
2. Estou consciente do meu estado de saúde e confirmo possuir todas as condições físicas
e psicológicas para participar na Prova;
3. Assumo que não irei participar na Prova se as minhas condições de saúde se alterarem
após a inscrição;
4. Tenho conhecimento do teor da apólice de seguro em vigor;
5. 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;
6. 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).
7. 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: lisbonecomarathon@clubechronos.com

13. PROTECÇÃO DE DADOS
A organização da Lisbon Eco Marathon respeita integralmente a lei de protecção de dados,
atualmente em vigor. Os atletas assumem o conhecimento e autorizam a introdução e o
tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros da organização da prova, para a sua utilização
no desenvolvimento, gestão administrativa e comercial e outras actividades. Os atletas devem
indicar o nome que pretendem ver inscrito no dorsal, listas de inscritos e classificação final que
serão publicadas no site do evento. A política de privacidade permite, no entanto que qualquer
atleta possa solicitar a alteração ou remoção dos seus dados, mediante um pedido efectuado
por e-mail para: lisbonecomarathon@clubechronos.com
Ao confirmar a sua inscrição, o(a) participante autoriza ser contactado pela Prozis, pela Stream
Plan e pelo Clube Desportivo e Recreativo Chronos via telefone, sms e email com os seguintes
fins:
•
•
•
•

informação dos dados de pagamento
informação dos dados de participante
informação classificativa
informação sobre a prova

Adicionalmente, se der a sua autorização aquando da Inscrição, o Participante autoriza a
Organização 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, 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 recepção para a morada Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 19,
6,.º Dto, 1070- 100 Lisboa ou através do email lisbonecomarathon@clubechronos.com
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 futuros eventos, bem como para poder disponibilizar-lhes
produtos e serviços da Organização, sempre que estes o tenham autorizado previamente.
Para melhor conhecimento das medidas de protecção de dados implementados pela
Organização, os participantes deverão consultar os termos da Política de Privacidade publicados
no site oficial do evento em maratonadelisboa.pt

14. ADIAMENTO OU CANCELAMENTO DA PROVA
Motivos diversos podem obrigar a organização a suspender, adiar ou a cancelar a prova, assim
como efectuar alterações dos locais, horários, ou do percurso. Em qualquer uma destas
situações não é havido por incumprimento, não podendo ser exigidas responsabilidades à
organização e não tendo esta a obrigação de compensar economicamente ou de qualquer outra
maneira nenhum atleta ou qualquer pessoa ou entidade por este facto.

15. OUTROS
A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afetar os
equipamentos dos participantes. O participante iliba a organização da responsabilidade por
qualquer perca ou deterioração de objetos pessoais, em qualquer circunstância.
Ao efectuar e validar a inscrição na Lisbon Eco Marathon, os participantes assumem o
conhecimento e a aceitação sem reservas do regulamento, renunciando a qualquer
procedimento legal contra a organização, derivada da sua participação na prova.
Este regulamento pode ser alterado. Qualquer alteração, aditamentos ou introdução de
eventuais anexos ao presente Regulamento serão publicados no site oficial do evento, 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 lisbonecomarathon@clubechronosm.com.
A organização constituirá um Júri de Prova, composto por cinco elementos da organização que
decidirá sobre as sanções a aplicar e a todos os assuntos relacionados com a prova que não
foram objeto de regulamentação ou sobre más interpretações do presente regulamento.
Caso um atleta inscrito não participe na prova, nem seja feito o levantamento da sua
documentação e eventuais brindes no secretariado, não será efectuado qualquer envio deste
material que apenas poderá ser levantado no local nas datas do evento.
A organização da Lisbon Eco Marathon é da responsabilidade da Stream Plan, em parceria com
o Clube Desportivo e Recreativo Chronos.
O presente regulamento está em vigor a partir das 00 horas do dia 15/08/2019, revogando todas
as disposições ou determinações anteriores.

1. PARTE II – INFORMAÇÃO TÉCNICA/DESPORTIVA

16. DATA/HORÁRIO
A Lisbon Eco Marathon realiza-se no dia 10 de Maio de 2020, 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.
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.

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:
Poderão inscrever-se na Lisbon Eco Marathon todos os atletas cuja idade, na data de realização
da prova, se encontre nos seguintes intervalos:
ESCALÃO

IDADE

SENIORES*

18-34 ANOS

M35 e F35

35-39 ANOS

M40 e F40

40-44 ANOS

M45 e F45

45-49 ANOS

M50 e F50

50-54 ANOS

M55 e F55

55-59 ANOS

M60 e F60

60-64 ANOS

M65 e F65

65 ANOS OU MAIS

* - A idade mínima de participação nas distâncias de 42 km e 21 km da Lisbon Eco Marathon é,
em ambos os géneros, de 18 anos (Juniores), estando incluídos no escalão de “Seniores”.
* - A idade mínima de participação na distância de 12 km da Lisbon Eco Marathon é, em ambos
os géneros, de 14 anos (Juniores), estando incluídos no escalão de “Seniores”.
Todos os atletas que sejam menores à data do evento, deverão fazer-se acompanhar do termo
de responsabilidade assinado pelo progenitor/tutor.
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).

21. 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 17 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.

22. KIT DE PARTICIPAÇÃO:
MARATONA, MEIA MARATONA E MINI MARATONA
Composição:
O kit de participação do atleta é composto por uma camisola técnica alusiva à prova, o dorsal
em papel “tyvek”, com chip não destacável, e etiqueta para bengaleiro.
Os tamanhos disponíveis para a t -shirt técnica são os seguintes: XS, 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 9 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.
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.
- O dorsal e o chip estão codificados para cada participante, sendo a sua utilização pessoal e
intransmissível.
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 t-shirt alusiva à prova e uma
pulseira que dará acesso ao bengaleiro.
Tamanhos T-shirts: XS, S, M, L, XL.

Os kits de participação serão levantados durante o dia 9 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.

23. 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 €

Franquia

60,00 €

Este seguro tem uma franquia de 60 euros, da responsabilidade do sinistrado.

24. 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.

25. 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).
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.

26. CONTACTOS
Website oficial www.maratonadelisboa.pt
E-mail para assuntos relacionados com a inscrição lisbonecomarathon@clubechronos.com
E-mail para esclarecimento de dúvidas gerais lisbonecomarathon@clubechronos.com
27. JURI
A organização constituirá um Júri de Prova, composto por cinco elementos da organização que
decidirá sobre as sanções a aplicar e a todos os assuntos relacionados com a prova que não
foram objeto de regulamentação ou sobre más interpretações do presente regulamento.

28. ENVIOS POSTERIORES
Caso um atleta inscrito não participe na prova, nem seja feito o levantamento da sua
documentação e eventuais brindes no secretariado, não será efectuado qualquer envio deste
material que apenas poderá ser levantado no local nas datas do evento.

OFFICIAL SPORTS COMPETITION RULES
LISBON ECO MARATHON | MAY 10th 2020

LISBON ECO MARATHON
These rules establish the rights, obligations and responsibilities of all parties involved in the
preparation, Organization, participation and implementation of the Sports Competition.

PART I – OF THE ORGANIZATION

1.

ORGANIZATION

The sports competition Lisbon Eco Marathon (henceforth referred to as “Race”) is organised by
the following entities:
Stream Plan, LDA.”, legal subject and with registration number 513381619, registered at
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, with its head office at Avenida Engenheiro Duarte
Pacheco, n.º 19, 6.º Dto, in Lisbon,
In cooperation with the following entities:
Clube Desportivo e Recreativo Chronos, legal subject number 514798998, registered at
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, with its head office at AV. Engº Duarte Pacheco
nr 19 – 6º Dto, in Lisbon,
The entities mentioned above organise the Race that is contested exclusively and mandatorily
by the participants that are duly registered and accepted, and in the terms presented in these
Rules.
Henceforth referred to as “Organization”.

2. PARTICIPATION:

2.1. CONDITIONS OF PARTICIPATION:
Participation is open to all interested parties, regardless of nationality or gender, as long as they
are properly registered in accordance with these rules.
Minimum age of participation for the distances of 42 km and 21 km: participants who have
turned 18 by the date of the event.
Minimum age of participation for distances of 12 km: participants who have turned 14 by the
date of the event.
Maximum age for participation: Up to 75 on the date of the event.
Participants that are minors must show and hand to the Organization on the day of picking up
the kit, a declaration of responsibility from the person with parental responsibility.
There is no minimum age for participation in the Caminhada ReWalk; children must be
accompanied by a responsible adult, and on the day of picking up the kit they will have to present
a declaration written and signed by the person with parental responsibility, authorizing their
participation.
The Organization’s responsibility in terms of insurance will be over the moment the event’s
official timekeeping is ended. (See point “4 Insurance” in these rules).
Participating with auxiliary means of locomotion will not be allowed, namely bicycle, skateboard,
wheelchair, with animals or prams.
It is also prohibited to accompany participants on the course with any type of vehicle, whether
motorised or not.
At registration, participants, or their legal tutors or the person with parental responsibility
declare, under their responsibility, that they meet the necessary health conditions to participate
in the event and that they will abstain from participation if such conditions change.
The participants must possess the necessary health condition for physical activity. At
registration, the participants accept that they feel physically and psychologically prepared for
the inherent effort required by the sports event they will be taking part in, and thus the
Organization cannot be held accountable for any accidents, incidents, illnesses and other
situations that may occur before, during and after the participation in the sports competition.
The participants/athletes that fulfil the conditions presented in these Rules may take part in the
Race.

2.2. REGISTRATIONS:
Registrations
are
made
www.ecomaratonadelisboa.pt

exclusively

through

the

race’s

official

site:

Only registrations made through the aforementioned site, on the following dates and after
payment of the due fee (as seen on the table below), will be accepted

Races

From 15.08.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.01.2020

01.03.2020

01.05.2020

Until 30.09.2019

31.10.2019

31.12.2019

29.02.2020

30.04.2020

05.05.2020

42KM

24 €

30 €

40 €

45 €

50 €

70 €

21KM

12 €

15 €

20 €

22 €

25 €

40 €

12KM

8€

10 €

11 €

12 €

13 €

25 €

3,5Km
(aprox)

6 €*

6 €*

6 €*

6 €*

6 €*

6 €*

* Free registration for children up to the age of 8.
Registrations are opened and will be closed on the dates that, for each edition, are presented
on the site that should be consulted.

2.3. LIMIT IN NUMBER OF PARTICIPANTS
The race has a limit of three thousand participants.
The organization may, at any moment, increase or limit the number of registrations planned for
the race according to the needs/ technical/structural availabilities, without previous notice.

2.4 – OFFICIAL KIT (PARTICIPATION KIT):
The Organization suggests the use of the equipment that has been approved for the current
edition of the Race, according to these Rules.
The Organization approves for this race a model of equipment with the inclusion of the official
sponsors, commercial partners and suppliers of the competition, which shall be retrieved by the
participants on 9th May, from 10 a.m. to 6 p.m., on a marquee that will be appropriately
identified, by the National Flag at Alameda Cardeal Cerejeira (Top of Parque Eduardo VII).

3. SECURITY AND MEDICAL ASSISTANCE
The organization provides medical support to all participating athletes, with ambulances
available in the premises along the route and at the start / finish.
If ensuing medical care is necessary, this will be provided at the public health services, under
their responsibility.
The organization, in cooperation with police entities, will condition traffic during the race.
However, it cannot be held accountable for any accidents or damages incurred among
participants or caused by third parties to participants.

4. INSURANCE
The participants must possess the necessary health condition for sports activities. At
registration, the participants accept that they feel physically and psychologically prepared for
the inherent effort required by the sports event they will be taking part in.
All participants, without exception, must possess the necessary health condition for sports
activities, and therefore they exempt the race’s organization, its partners, supporters and public
bodies involved from any responsibility.
The Organization provides the participants with personal accident insurance.
All participating athletes, registered according to the procedures stated in these rules, benefit
from personal accident insurance valid for the duration of the event.
The organization’s responsibility in terms of insurance will be over the moment the event’s
official timekeeping is ended.

5. RULES OF CONDUCT
The participants will commit to, under word of honour, respect the following rules they declare
to know, accept and respect:
1. Respect the technical rules of the Race;
2. Respect the general rules of the Race and of the Organization;


Respect the rules and recommendation from the Organization;

1. Respect the schedules and particular prescriptions of each race, foreseen by each race’s
organiser;
2. Respect the good use of their equipment;
3. Respect the representatives of the organization;


Respect the sporting spirit during the Race and that of their opponents.

All Participants must be committed to having exemplary public behaviour, during the Race,
which cannot, in any way, jeopardise the good name and reputation of the organization and its
partners, sponsors and other participants.

6. PROHIBITION OF DOPING
Dopping is forbidden from all sports participants within and outside the Race.
Each participant has the duty of ensuring that they do not introduce, or that it is not introduced,
any forbidden substance, or that they do not use any forbidden method.
The participants are personably accountable for any forbidden substance or its metabolites or
markers found in their organic samples, as well as the use of any forbidden method.

7. DISQUALIFICATION OF PARTICIPANTS
The organization will not allow participation/disqualify from the race any Participant that has
any of the following behaviours:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forge any element in their registration;
Is not present at the start, at the required time and place;
Does not respect instructions from the organization;
Does not meet the required physical and psychological conditions to participate;
Does not have a bib;
Does not have the bib, well visible, in the front of their t-shirt, in the places specified by
the organization;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wears another athlete’s bib;
Folds or manipulates the ads on the bib;
Uses the provided bib in a wrongful manner;
Does not follow the signage placed by the Organization and jumps the railing to the
start;
Does not cover the established course in its entirety;
Shows clearly unsportsmanlike behaviour (for example: pushing or impeding other
athletes in order to intentionally hinder their progression)
Doping;
Does not respect the other participants, the Organization itself, and the security agents,
and other race support parties.

8. IMAGE RIGHTS
The registration in this event and the acceptance of these rules automatically imply that the
Participant authorises the Organisation to full or partially capture the Participant during the
event. These images may be used freely in the promotion and advertising of the event in every
media channel (television, radio, press, internet, billboards, cards and fliers, photos and videos).
The Participant therein grants the Organisation all image rights aforementioned for the purpose
of commercial use and advertising, forfeiting the right to receive any financial compensation
from the Organisation.
9. COMMERCIAL AND PROMOTIONAL RIGHTS
The Organisation exclusively holds the advertising and commercial rights of the Race, thus
becoming their responsibility to negotiate and manage such rights on behalf and for the benefit
of all participants, sponsors, partners and other entities.
The Organisation exclusively holds the right to receive, withhold and distribute all of the revenue
from the commercial use of the commercial and advertising rights.
All Participants must scrupulously abide by all commercial contracts and agreements concerning
the commercial use of the Race. Participants must make every possible effort to ensure the
compliance with the obligations undertaken thereunder by the Organisation.
Except given express consent by the Organisation, the Participant is expressly prohibited to
display or put up any publicity, and promote companies, products, goods, equipment or services,
during the Race.
The Participant is responsible for any obligations resulting from the use of registered
trademarks, patents and licenses of intellectual property rights, during the Race and upon its
completion.
Should the Organisation be sued for breaching any of the rights mentioned in the previous
paragraph, the Participant is then bound to compensate the Organisation for every expense
resulting from such breach.

10. ECORESPONSIBILITY
The Participants are required to behave in a responsible manner in what concerns the
cleanliness and protection of the environment in every area used during the event, including the
race course, the starting point and the finishing line. Littering is expressly prohibited during and
after the Race. When applicable, it is the Participants’ responsibility to keep any rubbish derived
from the food and beverages distributed during the Race. Rubbish bins provided by the
Organisation, will be placed along the race course and at the finishing line. Failure to abide by
these rules will result in the immediate exclusion of the Participant, as well as exclusion from
participating in any other events organised by the same Organisation.

11. ACCEPTANCE OF THE TERM OF RESPONSIBILITY
By registering, all Participants accept the present rules and, should any doubt or situation not
foreseen here arise, they should inform the Organisation and present such queries in writing.

By clicking the box, you are agreeing to the terms and conditions of registration and participation
in the Race and to all the conditions in the present Rules, which is the equivalent to declaring
the following:
1. I have read and agree to the Official Rules of the Lisbon Eco Marathon Race, made
available on the website maratonadelisboa.pt ;
2. I am aware of my health status and confirm that I meet the physical and mental
requirements to take part in the Race;
3. I declare that I will not take part in the Race, should my health status change after
registration;
4. I am aware of the contents of the existing insurance policy;
5. By taking part in the Race, I authorise the Organisation and their partners in this Race to
use my image completely free of charge and without any restrictions. I thus yield all
image rights, namely photographs and video footage captured during the Race,
forfeiting to receive any earnings resulting from the diffusion of such images in
communicational support pieces;
6. It is of my own free will that I take part in this Race, exempting the Organisation, their
parters, directors, associates and other companies associated with the Event, from any
responsibility resulting from my participation, before, during and after the Event (for
instance, loss of personal belongings by theft, damages or other circumstances);
7. I am aware of the conditions of cancellation of the Race, which I fully accept.

12. COMPLAINTS
Complaints must be presented in writing on site at the Event’s premises or after the Race, to the
following e-mail address lisbonecomarathon@clubechronos.com

13. DATA PROTECTION
The Organisation of Lisbon Eco Marathon fully complies with the Data Protection Law in force.
The athletes are fully aware and authorise the insertion and treatment of their personal data on
files belonging to the Event’s Organisation. Said information will be used with the purpose of
development, administrative and commercial management and other activities. The athletes
must state the name they wish to see on the bib, in the participant’s list and on the final score
that shall be published on the website of the Event. In spite of the previous, the privacy policy
allows the athlete to request the amendment or removal of their data by sending an e-mail
request to lisbonecomarathon@clubechronos.com .
By confirming their registration, the Participant authorises to be contacted by Prozis, Stream
Plan e Clube Desportivo e Recreativo Chronos by phone, sms and e-mail with the following
purpose:
•Payment/Billing information
•Participants’ information
•Classification information
•Information on the Race
Additionally, if the Participant grants the relevant authorisation upon registration, it will
authorise the Organisation to:


Process the personal data received by the Organisation or generated as consequence of
registration in the Race, for the execution of general commercial actions or adapted to
the Participant’s profile, by any medium (Letter, telephone, e-mail, SMS, MMS, instant
messaging apps, etc.), about products or services from the Organisation and the
companies belonging to the Podium Events, S.A. group, or related to the execution and
organisation of events, races and sports competitions, merchandising or similar
activities, during the period of time foreseen by the Organisation in its internal policies
for retaining data. The Participant can, at any moment, revoke the present
authorisation.

The Participant may, at any given time, exercise their right of access, correction,
cancellation/deletion, opposition, limitation and portability recognised by the laws relating to
Data Protection in force, by addressing the Organisation through registered mail with delivery
receipt, at the address Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 19, 6,.º Dto, 1070- 100 Lisboa or
by the following e-mail address lisbonecomarathon@clubechronos.com.
Notwithstanding the Participant’s ability to exercise the aforementioned rights, the
Organisation will retain the personal data provided by the Participant or generated as a
consequence registration and or participation in the Race for its duration, as well as during the
limitation period of judicial actions that may be presented by either party.
Once that period is over, the Organisation may retain the processed personal data with the
purpose of identifying former participants in order to offer them discounts and promotional

campaigns in future races, as well as to be able to provide them with products and services from
the Organisation, whenever said Participants have authorised so.
For a better understanding of the data protection policies implemented by the Organisation, the
Participants should consult the terms of the Privacy Policy published on the official website of
the Event: maratonadelisboa.pt.

14. POSTPONEMENT CANCELLATION OF THE RACE
There are several reasons that might force the Organisation to suspend, postpone or cancel the
Race, as well as to change the location, schedule or course of the Race. In none of these
circumstances may the Organisation be held accountable for breach of contract. Consequently,
no accountability will be asked of the Organisation as it shall not be obliged to financially, or in
any other way, compensate any athlete, person or entity by this fact.

15. OTHERS
The Organisation is not held accountable for any loss or malfunction that might affect the
Participants’ equipment. The Participant exonerates the Organisation of responsibility for the
loss or any damage of any personal object, under every circumstance.
By registering and validating the registration in Lisbon Eco Marathon, the Participants
acknowledge and fully accept the Rules, renouncing any legal action against the Organisation,
derived from their participation in the Race.
These Rules are subject to change. Any changes, amendments or eventual annexes to the
present Rules shall be published on the official website of the Event, and will be tacitly accepted,
should there be no opposition of any of the introduced rules in a maximum of eight days from
date of release, provided that such opposition is made in writing to the Organisation by the
following e-mail address: lisbonecomarathon@clubechronosm.com.
The Organisation shall form a Race Jury, comprised of five elements of the Organisation that
shall decide on the sanctions to be applied and on every matter concerning the Race that has
not been subject to these Rules, as well as to decide on any misinterpretation of the Rules.
If a registered athlete does not participate in the Race and in case the documentation and
eventual gifts are not collected at the appropriate location, no such items will be sent
afterwards, as these are only to be collected on the date and venue of the Event.
The Lisbon Eco Marathon is organised by Stream Plan in partnership with Clube Desportivo e
Recreativo Chronos.
The present Rules come into effect at 00.00 on the 15th of August 2019, revoking all previous
dispositions or determinations.

1. PART II – TECHNICAL/SPORT INFORMATION

16. DATE/TIME
The Lisbon Eco Marathon will take place on Sunday 10th May 2020.
The start and finish will be located at Alameda Cardeal Cerejeira, Parque Eduardo VII.
The Marathon (42.195 km) starts at 8:30 a.m.
The Half Marathon (21.1 Km) starts at 9:30 a.m.
The Mini Marathon (12 Km) starts at 10 a.m.
The Caminhada ReWalk (approx. 3.5 Km) starts at 10:15 a.m.
The race will have a time limit of 6 hours, meaning that bearing in mind the start time for the
Marathon, it will end at 2:30 p.m. After this time traffic will be reopened on the entire course.

17. COURSES
Below are the courses of the 4 races.
The Marathon (42.195 Km) covers the following course
Alameda Cardeal Cerejeira => Ciclovia to Parque do Calhau => Av. 24 de Janeiro (to the
crossroads) => Estrada do Barcal (out and back) => Av. 24 de Janeiro (climb to the prison) => 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 (up to 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 (to Calhau and entering Ciclovia) => Ciclovia
(direction Serafina/Campolide) => Alameda Cardeal Cerejeira (Finish).
The Half Marathon (21.1 Km) covers the following course
Alameda Cardeal Cerejeira => Ciclovia to Parque do Calhau => Av. 24 de Janeiro (up to “forbidden
entry” sign) => Trail Serafina => Parque das Pedras => Estrada da Serafina => Pista da Pimenteira
=> Av. Ten. Martins => Trail Ten. Martins => Rotunda das Oliveiras => 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 (to Calhau and entering
Ciclovia) => Ciclovia (direction Serafina/Campolide) => Alameda Cardeal Cerejeira (Finish).
The Mini Marathon (12 Km) covers the following course
Alameda Cardeal Cerejeira => Ciclovia to Parque do Calhau => Av. 24 de Janeiro (up to crossroads
with Est. Barcal) => Est. Barcal (direction Pinamanique) => Trail Mata S. Dom. Benfica (entering
200m before Est. Monsanto) => Exit by the Aqueduct => Av. 24 de Janeiro (to Calhau and
entering Ciclovia) => Ciclovia (direction Serafina/Campolide) => Alameda Cardeal Cerejeira
(Finish).
The Caminhada ReWalk (approx. 3.5 km) is a walk without any competitive aspect, which will
start at Alameda Cardeal Cerejeira and will cover all the area of Parque Eduardo VII, Pavilhão
Carlos Lopes, Jardim Amália, returning to the starting point.

18. SUPLLY STATIONS
The use of non-reusable packages is strictly forbidden.
Any participant who chucks any packaging or any other product onto the ground shall be
immediately disqualified.
The Organization will have the following drinks stations.
Marathon (42 Km):
Km 4 (DS-1) . Km 10 (DS-2) . Km 12 (DS-3) . Km 16 (DS-4) . Km 19 (DS-5) . Km 23 (DS-6) . Km 28
(DS-7) Km 30 (DS-8) . Km 36 (DS-9) . Km 42 (Finish).

Half Marathon (21 km):
Km 5 (DS-4) . Km 8 (DS-5) . Km 10 (DS-8) . Km 16 (DS-9) . Km 21 (Finish).

Mini Marathon (12 Km):
Km 4 (DS-1) . Km 6 (DS-9) . Km 12 (Finish).

Caminhada ReWalk (aprox. 3.5 km):
Fruit and fluids will be made available at the Finish of the Caminhada ReWalk.

19. EQUIPMENT STORAGE
The Organization will temporarily take care of the athletes’ “belongings” (from all 4 races). The
athletes must ensure that these are well stored, in order to avoid the loss of objects and/or
valuables, a situation for which the Organization may not be held accountable.
The Organization is not responsible for the loss, theft or deterioration of the participants’ goods.

20. RANKS
Results will be made available in the following age groups:
RANKS

AGE

SENIORES*

18-34 YEARS

M35 e F35

35-39 YEARS

M40 e F40

40-44 YEARS

M45 e F45

45-49 YEARS

M50 e F50

50-54 YEARS

M55 e F55

55-59 YEARS

M60 e F60

60-64 YEARS

M65 e F65

65 YEARS OR MORE

* - The minimum age of participation in the distances of 42 km and 21 km of the Lisbon Eco
Marathon is, in both genders, 18 years old (Juniors), being included in the “Seniors” category.
* - The minimum age of participation at a distance of 12 km from the Lisbon Eco Marathon is, in
both genders, 14 years old (Juniors), being included in the “Seniors” category.
All athletes who are minors at the date of the event, must be accompanied by the term of
responsibility signed by the parent / guardian.
Whenever the Organization asks for it, the athletes shall show an identification document
(national ID card or other official document), or else they may not receive their prize(s).

21. CHANGES
CHANGES
Requests to change races within the program of the Lisbon Eco Marathon (42km, 21km and 12
km) will be accepted until 11:59 p.m. on 17th April, and there will be no reimbursement from
the Organization if the registration to be changed is more expensive than registration in the
chosen race. If the chosen race is more expensive than the original one, the participant will be
asked to pay the remaining sum corresponding to the difference between fees, at the time of
the request.

22. PARTICIPATION KIT:

MARATHON, HALF MARATHON AND MINI MARATHON
Includes:
The athlete's participation kit consists of a technical jersey allusive to the race, the dorsal on
“tyvek” paper, with a non-detachable chip, and a tag for a cloakroom.
These are the sizes available for the technical t-shirt: XS, S, M, L and XL. Sizes will be allocated
according to the requests made at registration.
Participation kits will be picked up on 9th May, from 10 a.m. to 6 p.m., on a marquee that will
be appropriately identified, by the National Flag at Alameda Cardeal Cerejeira (Top of Parque
Eduardo VII). No kits will be handed at any other dates.
Through the Premium pack option, and an extra fee of 18.50 Euros, you may have the
participation kit sent to an address provided for that end at registration. This service, as
mentioned in point 2.1.2 also includes lunch (pasta party / show cooking) and a relaxation
massage with the duration of approximately 45 min.
Use:
- The use of the official race bib and chip is compulsory for all participants.
- The bib provided must be placed on the chest, well visible.
- The bib and the chip are codified for each participant, and their use is personal and nontransferable.
The Organization is not responsible for any results that may be missing due to negligent
handling, bad placement and/or deterioration of the chip.
The baggage tag must be placed on the bag/backpack in a way that it is easily visible.

CAMINHADA REWALK
Includes:
The standard participation kit includes the participation in ReWalk, and will have a bracelet that
gives access to the cloakroom, and supply station at the end.
Sizes available: XS, S, M, L, XL.
Participation kits will be picked up on 9th May, from 10 a.m. to 6 p.m., on a marquee that will
be appropriately identified, by the National Flag at Alameda Cardeal Cerejeira (Top of Parque
Eduardo VII). No kits will be handed at any other dates.

23. INSURANCE
Personal accident insurance:
Contractual Guarantees

Sum

Death or Permanent Incapacity

28 046.00 €

Funeral Expenses

2 244.00 €

Treatment and Repatriation Expenses

4 487.00 €
60 €

This insurance has a deductible of 60 euros, the responsibility of the victim.
24. RESULTS
In the 24 hours following the end of the race, the results by age group will be released. These
results are only used to place the participants within their age group, according to their finishing
time, and are not used for prize giving.
For the purpose of age group results, chip time will be taken into account, that is, the time the
athlete took from the moment they crossed the starting line until the moment they crossed the
finish line.
Results used for prize giving will take into account the order of arrival of the first athletes, male
and female, regardless of their starting time.
There will also be results by Clubs and Corporate Teams.

25. PRIZES
All participants in the competitive races, who conclude them, will receive an exclusive event
medal and they may download their participation diploma in the race’s official website.
The first 3 male and female finishers of each race will receive prizes during an official ceremony,
as well as the Bigger Group (Clubs and Companies).
The prizes will be handed during the official prize giving ceremony. The presence at the
ceremony is a moment created to praise the winners and partners that made the event possible,
and for that reason there will be no prize giving after the event.

26. CONTACTS
Official website www.lisbonecomarathon.com
E-mail for matters related to registration lisbonecomarathon@clubechronos.com
E-mail for general doubts ilisbonecomarathon@clubechronos.com

27. JURI
The Organization shall constitute a Trial Jury composed of five members of the Organization that
will decide on any sanctions to be applied and/or all matters related to any evidence that has
not been subject, or has been misinterpreted, regarding these rules.

28. POSTERIOR SHIPMENTS
If a registered athlete does not participate in the event, nor is the pick up of their documentation
and any gifts presented at the race office, no such material will be sent afterwards. It can only
be collected at the venue on the dates of the event.

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
Lisbon Eco Marathon que se realiza a 10 de Maio de 2020, 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)

Disclaimer for Under 18s
DECLARATION
-------------------------------------------------- ------------------------,live at ----------------------- ------------------------------------------------, Identity ID nr ---- -----------------------, issued by -------------------------------------- on ------ / - ----- / ------, Declares for due effect
authorizing,

as

_____________

,

(parent

/

legal

guardian),

the

minor

________________________________, bearer of ID nr ________________, issued by
___________ on ___ / ____ / ____, to participate in the Lisbon Eco Marathon held on May 10,
2020, that the participation is made by free will of the minor and that assumes full responsibility
for the risks inherent in the minor's participation.

______________________________, _____________ of ______________

_______________________________
(signature)

