FAQ
1.

O que é a EDP Lisboa, a Mulher e a Vida?
R: A EDP Lisboa, a Mulher e a Vida é uma prova de atletismo sem fins competitivos, que decorre no dia 5
de junho, e que conta com a organização do MARATONA CLUBE DE PORTUGAL e o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa, bem como de outras entidades.

2.

Qual é o percurso?
R: A partida será em Santos (nas traseiras do Restaurante "Kais"), prosseguindo no sentido de Belém pela
Rua Cintura do Porto de Lisboa, passando por baixo do viaduto da Av. Infante Santo. Continuando pela Av.
Brasília, as participantes percorrem a via até à “Vela Latina”, e daqui seguem, no sentido normal do trânsito,
até à Torre de Belém, onde está instalada a Meta.

3.

Qual é a distância da prova?
R: A prova decorrerá numa distância de 5km, totalmente urbana, em piso de asfalto.

4.

A que horas inicia a prova?
R: A prova tem início às 10h30.

5.

Quando abrem e fecham as inscrições?
R: As inscrições estão abertas desde o dia 14 de fevereiro de 2022 e encerram até dia 4 de junho, às 19:59,
salvo se atingirem o limite máximo antes deste período.

6.

Onde me posso inscrever?
R: As inscrições são efetuadas em exclusivo no site oficial da prova em
https://www.maratonaclubedeportugal.com/

7.

Como posso aceder ao percurso?
R: Pode aceder ao percurso no site oficial da prova em www.maratonaclubedeportugal.com/

8.

Após me inscrever, como é que faço para levantar o meu kit de participação?
R: Após a sua inscrição e até uma semana antes da prova, irá receber no seu e-mail um comprovativo para
levantamento da inscrição. Com esse mesmo comprovativo, terá de ir à feira Seaside Sport Expo, no Centro
Cultural de Belém, nos dias 3 e 4 de junho (entre as 10H00 e as 20H00), e levantar o seu dorsal e o seu kit
de participação que inclui a t-shirt oficial da prova e outras ofertas de patrocinadores.
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9.

Perdi o meu comprovativo de inscrição… Como posso levantar o meu kit de participação?
R: Pode recuperá-lo no site na área “Consulte a sua inscrição” ou na Sport Expo, dirigindo-se ao balcão
soluções para encontrarmos sua inscrição na base de dados.

10. E se eu não puder participar depois de me registar?
R: Pode transferir a sua inscrição para outro participante nomeado por si e sem custos adicionais para o email info@maratonaportugal.com

11. O que devo fazer se perder o meu dorsal?
R: Deve entrar em contato para o info@maratonaportugal.com

12. Posso levantar o dorsal para um amigo meu?
R: Sim, pode levantar um dorsal por outra pessoa, desde que apresente o comprovativo original e apresente
uma cópia do documento de identificação.

13. Posso utilizar um dorsal de outra pessoa?
R: 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 à organização e em 15 dias úteis para
ser efetuada corretamente a mudança no nosso sistema.

14. Gostava que a minha prova fosse cronometrada. Como devo proceder?
R: Deve entrar em contato para o info@maratonaportugal.com até uma semana antes da data da prova
para que lhe seja atribuído um chip.

15. No dia da prova, posso utilizar gratuitamente os transportes públicos?
R: Sim, mediante a apresentação do dorsal o atleta tem à sua disposição transportes gratuitos dos parceiros
da organização.

16. Posso levantar o meu dorsal no dia da corrida?
R: Não. Não são entregues dorsais no dia da corrida.

17. Existe um tempo-limite para concluir a prova?
R: Sim, o tempo-limite é de 1 hora e meia depois do tiro de partida.
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18. O que é servido durante a prova nos abastecimentos?
R: Água de Luso

19. Existe apoio médico ao longo da prova e na meta?
R: A Femédica e o Hospital da Luz estarão em estreita colaboração para prestar o devido apoio médico
durante a prova e na zona de meta.

20. Existe um local para guardar objetos?
R: Lamentamos, mas a organização não tem local para guardar objetos.

21. Existem chuveiros disponíveis?
Lamentamos, mas não existem chuveiros.

22. Recebo uma medalha se participar na prova?
R: Sim, se participar e terminar a prova, recebe uma medalha de finisher na zona do pós-meta.

23. Onde e quando serão divulgados os resultados?
R: Os resultados provisórios vão estar disponíveis no site oficial a partir das 19:00. Os resultados oficiais são
disponibilizados ao fim de duas semanas depois do final do evento.

24. Lesionei-me durante a prova, mas não recebi assistência médica. Como devo proceder?
R: Deve enviar um e-mail para info@maratonaportugal.com com a maior brevidade possível, para que
possamos ajudar na ativação do seguro de acidentes pessoais.
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