
DESPORTO Atletismo / Sul

Programa

Meia Maratona de Lisboa EDP / Mini Maratona Vodafone

Prova Local Distância Horário Data da Prova

½ Maratona de Lisboa-EDP
Lisboa (Ponte 25 de Abril) 

21,097 Km 
10:30 22-03-2015 

Mini Maratona Vodafone 7 Km

Custos ½ Maratona de Lisboa-EDP: € 10,50 / sócio;
Mini Maratona Vodafone: € 8,50 / sócio.

O levantamento dos dorsais será efetuado na sede do Clube em Lisboa em data a informar

Mini Maratona Vodafone 7 Km

O levantamento dos dorsais será efetuado na sede do Clube, em Lisboa, em data a informar 
oportunamente. O não cumprimento destas regras poderá determinar a inibição de novas inscrições 
através do Clube.

Os dorsais não levantados pelos sócios até à hora limite estabelecida, quer no presente template quer 
divulgado de outras formas (ex: email), são de imediato atribuídos a outros colegas/sócios que estejam 
presentes no local da prova, em espera de vagas.

Diversos Inscrições limitadas e até 25 de novembro.
No dia 1 de dezembro, o Clube, como habitualmente, divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições 
forem consideradas.

Na ½ Maratona, só poderão participar indivíduos com idade igual ou superior a 20 anos.
Na Mini Maratona, os participantes com idade inferior a 14 anos, só poderão participar se 
acompanhados por adultos.

Nã á álid l i i ã ã fi d l Cl b Mill i bNão será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O sócio não suportará custos inerentes à sua desistência nos casos em que ainda seja possível ao Clube 
dar seguimento ao seu pedido junto da organização da respetiva prova.

Aceda aqui às novas normas do Clube em relação às desistências.

Quaisquer esclarecimentos adicionais ou outros assuntos relacionados com a modalidade, contactar: 
humbertoferr@gmail.com (seccionista da modalidade) ou paulo.bastos@millenniumbcp.pt (diretor da @g ( ) p @ p p (
modalidade).

Aos sócios, que se estão a inscrever pela 1ª vez numa prova de Atletismo, solicitamos o envio de email com 
os respetivos dados pessoais (nome, idade, email, tlf., tlm.), para humbertoferr@gmail.com e 
fernando.rodrigues@millenniumbcp.pt.

Atletismo INSCRIÇÕES FECHADAS

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000025399.pdf

