FAQS
1. O que é a EDP Maratona de Lisboa?
A EDP Maratona de Lisboa é uma prova de atletismo com fins competitivos, que tem início em
Cascais e termina na Praça do Comércio.
2. Qual é o percurso?
A partida é no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais e termina na emblemática Praça do Comércio.
3. Quais são as distâncias das provas?
A Maratona tem 42 KM, a Meia Maratona tem 21 km, e a Mini Maratona tem cerca de 8,5 km.
4. Recebo uma medalha e T-shirt se participar na Maratona, Meia e na Mini Maratona?
Sim. Em todas as provas recebe uma medalha e respetiva T-shirt técnica.
5. Onde posso inscrever-me?
As inscrições são efetuadas no site oficial das provas: https://www.maratonadelisboa.com/.
6. Após a inscrição o que é que devo fazer?Após a sua inscrição e até uma semana antes da prova,
irá receber no e-mail um comprovativo para levantamento da inscrição;
Com esse mesmo comprovativo, terá de ir à feira Sport Expo num dos três dias antes da prova para
levantar o seu dorsal e a sua T-shirt.
7. A que horas começam as provas?
A Maratona de Lisboa começa às 8.00 horas, e as provas Meia e Mini Maratona, partem em
simultâneo às 10.30.
8. Como é que se vai para a partida?
Por favor consulte a lista de transportes no separador “Como Chegar” no site oficial da prova.
9. Qual é o tempo limite para terminar a prova?
Sim, o tempo-limite é de 6 horas depois do tiro de partida para a EDP Maratona de Lisboa. Para a
Luso Meia Maratona e a EDP Mini Maratona são 3 horas.
10. Posso levantar o meu dorsal no dia da prova?
Não. Não são entregues dorsais no dia da corrida.
11. Posso levantar o dorsal de um amigo?
Sim, pode levantar um dorsal por outra pessoa, desde que apresente o comprovativo da inscrição e
apresente uma cópia do documento de identificação do seu amigo.
12. O que é que será servido durante a prova?
Água Luso
Powerade
Frutas
Gel
Gelados Olá (Na meta)

13. Onde é que posso consultar os resultados?
Os resultados provisórios estarão disponíveis no site oficial da prova a partir das 19:00. Os resultados
oficiais são disponibilizados ao fim de duas semanas depois do final do evento.
14. Existe lugar para guardar objetos?
Sim, mas apenas para os participantes na EDP Maratona de Lisboa existe um camião guarda-roupa
estacionado na zona da meta, onde poderão deixar os seus objetos e recolhê-los no final da prova.
15. Existem chuveiros na meta?
Lamentamos, mas não existem chuveiros.
16. Onde poderei aceder a um diploma de participação?
Poderá fazer o download do seu diploma de participação no site oficial da prova, na área
“Resultados”.
17. Estou inscrito na EDP Maratona de Lisboa, mas tenho uma lesão e gostaria de mudar para a
Luso Meia Maratona ou EDP Mini Maratona. Como procedo?
Pode mudar até 15 dias úteis antes do início da prova, sendo que não há lugar a reembolso nem no
caso da desistência ou mudança de prova. Informe a organização com a maior brevidade possível.
18. Estou inscrito na Luso Meia Maratona e gostaria de mudar para a EDP Maratona de Lisboa.
Posso fazer essa mudança?
Sim, se ainda existirem vagas na prova, contacte a organização até 15 dias úteis para efetuar a
mudança. Deverá indicar o seu bloco de partida caso queira mudar para a EDP Maratona de Lisboa.
Nota: * A diferença do valor terá de ser regularizada.
19. No dia da prova, posso participar em uma outra distância que não seja a que estou inscrito?
Não, a mudança de distância fora do tempo estipulado pela organização e sem aviso prévio nem
autorização da mesma tem como consequência a desqualificação do atleta.
20. Posso utilizar um dorsal de outra pessoa?
Não, se algum participante usar um dorsal de outro atleta, sem avisar previamente a organização e
sem a autorização da mesma, este será desqualificado. Deverá informar a organização num período
máximo de 15 dias úteis para ser efetuada corretamente a mudança no nosso sistema.
21. Tenho direito a um dorsal com chip se participar na EDP Mini Maratona?
Não, a Mini Maratona não é uma prova competitiva, porém poderá utilizar a mesma como
preparação, e fazer o percurso a correr ou em caminhada.
22. Onde posso enviar o meu comprovativo de tempo para a EDP Maratona de Lisboa?
Durante a inscrição na prova, deverá colocar no formulário o seu bloco de tempo na Maratona, após
a inscrição poderá enviar o comprovativo da última prova de 42Km para
info@maratonaportugal.com

23. Perdi o meu comprovativo de inscrição… Como posso levantar o meu kit de participação?
Pode recuperá-lo no site na área “Consulte a sua inscrição” ou na Sport Expo, dirija-se ao balcão
soluções para encontrarmos sua inscrição na base de dados.
24. No dia da prova, posso utilizar gratuitamente os transportes públicos?
Sim, mediante a apresentação do dorsal o atleta tem à sua disposição transportes gratuitos dos
parceiros da organização.

