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REGULAMENTO 

1. ORGANIZAÇÃO 

A ‘Marginal à Noite’ é uma prova de corrida a pé, organizada pela Câmara Municipal de Oeiras. 

2. DATA / HORA / DISTÂNCIA / LOCAL 

Dia 16 de Junho de 2018, às 21h30, numa distância aproximada de 8km, com partida e chegada na Avenida 

Marginal, junto à Praia de Stº Amaro de Oeiras. 

A hora limite para partida do ‘Marginal à Noite’ será às 21:45. Não será garantida a classificação de chip aos 

participantes que decidam partir, após esta hora.  

3. PERCURSO E DURAÇÃO 

A ‘Marginal à Noite’ decorre em toda a sua extensão de, aproximadamente, 8 km na Avenida Marginal, com 

a partida e chegada a realizarem-se junto à Praia de Stº Amaro de Oeiras, sendo o retorno em Caxias, junto à 

Estação de Caminhos-de-ferro. 

A ‘Marginal à Noite’ terá uma duração máxima de duas horas, terminando às 23h30, período após o qual a 

organização irá iniciar as desmontagens com vista à reabertura do trânsito automóvel. 

4. ABASTECIMENTOS 

Haverá dois abastecimentos com Água Serra da Estrela, o primeiro, sensivelmente aos 4km, e o segundo na 

zona da meta. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. Tipologia de inscrições 

- Inscrição com chip: 

Inclui t-shirt técnica Outpace (modelo homem ou senhora), dorsal de participação com chip 

para cronometragem de tempo, classificação oficial e partida em corredor próprio. 

- Inscrição sem chip: 

Inclui t-shirt técnica Outpace (modelo homem ou senhora), dorsal de participação e partida 

em corredor próprio (atrás do corredor dos atletas com chip). Não tem cronometragem de 

tempo, nem classificação oficial. 
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Estão disponíveis inscrições individuais e em equipa, sendo neste último caso necessário nomear um 

responsável. 

Uma inscrição individual poderá associar-se a uma equipa, até às 18:00 do dia 8 de Junho. Para tal, deverá 

enviar um e-mail para marginalanoite@hmssports.pt, indicando o seu nome e o número de dorsal e 

indicando qual a equipa a que quer ser associado.  

5.2. Prazo de inscrições 

As inscrições decorrem até às 18:00 horas do dia 9 de Junho, podendo encerrar antecipadamente, no 

caso de ser atingido o limite de inscrições referido no ponto 5.6. 

5.3. Locais de inscrição 

Na página de internet oficial da prova, em www.marginalanoite.pt 

5.4. Valores de Inscrição 

De 15 de Março a 20 de Maio: 

- Com chip: 10€ 

- Sem chip: 8€ 

De 21 de Maio a 9 de Junho: 

- Com chip: 12€ 

- Sem chip: 10€ 

5.5. Formas de Pagamento 

O pagamento pode ser feito com cartão de Crédito de Crédito/Débito ou através do pagamento de 

referência Multibanco. 

Os pagamentos poderão ser feitos através de referência de multibanco ou VISA. Cada referência tem 

uma validade máxima de 72 horas. Após essa validade, a referência expira e será necessário que o 

atleta realize uma nova inscrição.  

5.6. Limites de Inscrição 

As inscrições encerrarão automaticamente, assim que se atingirem os 8.000 inscritos. A organização 

poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar os prazos de inscrição, ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento. 
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6. KIT DE PARTICIPANTE 

6.1.Constituição dos kits de participante  

- Com chip: 

- T-shirt técnica Outpace (modelo Homem ou Senhora); 

- Dorsal de participação com chip 

- Ofertas eventuais dos parceiros 

- Sem chip: 

- T-shirt técnica Outpace (modelo Homem ou Senhora); 

- Dorsal de participação 

- Ofertas eventuais dos parceiros 

Os tamanhos de t-shirt escolhidos no momento da inscrição no ‘Marginal à Noite’ são meramente 
indicativos. A organização poderá, em caso de necessidade, entregar ao participante, no momento 
de levantamento do Kit de Participante, um tamanho de t-shirt diferente daquele que ele escolheu, 
no momento da sua inscrição 

6.2. Entrega dos Kits de participação 

Os kits de participantes serão entregues nas instalações da Associação Empresarial da Região de 

Lisboa (AERLIS), sitas na Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, Edifício AERLIS, OEIRAS, nos seguintes 

horários: 

- Sexta-feira, dia 15 de Junho, das 09h30 às 19h30 

- Sábado, dia 16 de Junho, das 09h30 às 18h00 

Não serão entregues Kits de Participante no local da prova. 

6.3. Documentos necessários para a recolha de kit de participante 

-  Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail, após o pagamento 

-  Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Carta de 
Condução) 

6.4. Recolha do kit de participante em nome de outro participante 

A recolha do kit de participante em nome de outro participante é possível, mediante a apresentação 

dos seguintes elementos: 

-  Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail, após o pagamento 

-  Documento de identificação da pessoa que recolhe o kit (Bilhete de Identidade, Cartão 
do Cidadão, Carta de Condução) 

6.5. Kits não recolhidos 

Os Kits de Participante não recolhidos nas datas previstas para esse efeito poderão ser levantados 

até dia 1 de Julho, nas instalações da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Oeiras, em dias 

úteis, das 9h00/12h30 e das 14h00/17h30, mediante a apresentação do comprovativo de inscrição 

na prova. 
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7. CHIPS E DORSAIS DE PROVA 

7.1. Dorsais 

- A utilização do dorsal é obrigatória. 

- Os participantes com chip e sem chip terão dorsais diferentes. 

- O dorsal é pessoal e intransmissível. A sua utilização por outro participante implica a desclassificação 

do titular do dorsal. 

- O dorsal deve ser colocado de forma visível, na frente da t-shirt, e ser usado durante toda a prova.  

- Participantes sem dorsal ou sem dorsal original não serão autorizados a entrar ou a permanecer na 

zona da partida e não terão acesso à zona da chegada. 

7.2. Chips 

- O chip de prova encontra-se incorporado no dorsal, não sendo necessária colocação qualquer tipo de 

adereço nos ténis, nem de devolver o chip no final da prova. 

- O chip encontra-se codificado individualmente por participante, sendo pessoal e intransmissível.  

- A sua utilização por outro participante implica a desclassificação do mesmo. 

- Todos os participantes que se inscreverem com chip serão cronometrados e classificados. 

- A leitura do chip apenas ocorrerá se o mesmo for colocado de acordo com as instruções facultadas. 

Caso o chip seja descolado ou removido pelo atleta, o atleta não terá classificação. 

- A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados em caso de má 

colocação do chip. 

8. CAIXAS DE PARTIDA 

Existem duas caixas de partida diferenciadas: participantes sem chip e participantes com chip. 

Na caixa de participantes com chip, existe uma área de partida denominada “Fast Runners” para os 

participantes as que comprovadamente tenham feito um tempo abaixo de 36’ em provas de 8km, ou abaixo 

de 45’ em provas de 10km.  

Para ter acesso à partida da área Fast Runners, é obrigatória a apresentação de um registo de tempo, 

efetuado numa prova de 8km ou 10 km, no último ano. O comprovativo deve ser enviado para 

marginalanoite@hmssports.pt, com a indicação do número de dorsal + nome do atleta + link ou diploma de 

prova. 

Apenas são aceites comprovativos até dia 28 de maio de 2018. A organização não aceitará comprovativos 

após esse prazo. 

9. CLASSIFICAÇÕES 

Só serão classificados os participantes que: 

- Tiverem inscrição com chip de acordo com o ponto 5.1. 

- Tenham o dorsal correto e bem colocado em conformidade com o ponto 7.1. 

- Serão desclassificados os participantes que utilizem o dorsal de outro atleta e que se prove não ter 

cumprido o percurso na sua totalidade 

- A organização desqualificará todos os atletas que não cumpram com o disposto no 7.2. 

mailto:marginalanoite@hmssports.pt
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10. RECLAMAÇÕES ALUSIVAS A CLASSIFICAÇÕES 

As reclamações alusivas a classificações devem ser apresentadas à Divisão de Desporto da Câmara Municipal 

de Oeiras, através dos contactos presentes neste regulamento, até dia 20 de Junho. 

11. PRÉMIOS 

- 3 primeiras classificadas femininas, que cumpram com o disposto no ponto 8. 

- 3 primeiros classificados masculinos, que cumpram com o disposto no ponto 8. 

12. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

- A participação na corrida está aberta a todos os interessados, desde que devidamente inscritos de 

acordo com o regulamento. 

- O participante ao inscrever-se e participar na prova responsabiliza-se por garantir que detém as 

condições de saúde físicas e psicológicas necessárias à mesma.  

- Para garantir a segurança de todos os participantes, não é permitida a participação em bicicleta, 

skate, patins, carrinhos de bebés ou animais de trela (ou similares). 

- Não é aconselhável a participação de participantes nascidos após o ano 2000, pelo que, a 

responsabilidade da sua participação, é da exclusiva responsabilidade dos seus pais ou tutores legais. 

13. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

Os dados recolhidos para efeitos de inscrição na Marginal à Noite Política são geridos pela empresa 

prestadora do serviço de inscrições, seguindo a sua politica de Privacidade e Proteção de Dados, que está 

disponível para consulta no site da prova. Aos inscrever-se, os participantes assumem conhecer e aceitar a 

sua Política de Privacidade e Proteção de Dados . 

O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve ou comunicação de outros 

eventos desportivos da Câmara Municipal de Oeiras é opcional e está sujeito a consentimento específico e 

expresso no formulário de inscrição do evento, em conformidade com a Diretiva 95/46/CE de 27 de Abril de 

2016. 

É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar por 

escrito junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação.  

14. CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita e incondicional, a cedência à Câmara 

Municipal de Oeiras e aos parceiros do evento, os direitos de utilização da sua imagem tal como captadas nas 

filmagens e fotografias que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças 

comunicacionais.  
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15. COMPORTAMENTOS ANTIDESPORTIVOS 

A organização poderá retirar da prova qualquer participante que: 

- Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição 

- Manifeste mau estado físico ou alteração comportamental  

- Não tenha dorsal ou não tenha o dorsal original 

- Dobre ou manipule a publicidade do dorsal 

- Não cumpra a sinalética colocada pela organização e/ou salte barreiras para a partida 

- Não respeite as instruções da organização 

- Manifeste comportamento antidesportivo (ex: empurrões e obstruções que prejudiquem de forma 

intencional outros participantes) 

16. SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA AOS PARTICIPANTES 

Caberá às forças policiais a gestão, planeamento, controlo e eliminação do trânsito não autorizado no 

decorrer das provas, bem como a garantia da segurança dos participantes. 

O trânsito automóvel será interditado, em toda a extensão do percurso, com a antecedência estipulada pelas 

entidades competentes. A reabertura do trânsito automóvel será realizada após o tempo limite de prova e 

verificação das condições de segurança pelas entidades competentes. 

A organização terá presente assistência de emergência durante o percurso, na zona de partida e na meta. 

Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será efetuado no 

serviço nacional de saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

A equipa de emergência terá autoridade para retirar da prova qualquer participante que não se revele apto a 

participar ou que tenha recebido cuidados médicos vitais no decorrer da prova. 

17. SEGURO 

A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no 

D.L. 10/2009. 

Ao inscrever-se no evento, o participante assume conhecer o teor da apólice de seguro em vigor e ter lido as 

especificações da mesma. 

18. CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO 

Após confirmação da inscrição, não é possível o seu cancelamento nem o respetivo reembolso do valor pago. 

Contudo, será permitida a transferência de inscrições, através da alteração do seu titular, até às 18:00 do dia 

8 de Junho. Os pedidos de transferência têm obrigatoriamente que ser realizados através do envio de um e-

mail para marginalanoite@hmssports.pt 

 

 

mailto:marginalanoite@hmssports.pt
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19. CANCELAMENTO DO EVENTO  

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: catástrofes naturais, 

greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar 

telecomunicações, restrições do governo, nova legislação, entre outros. 

Nestes casos, a organização reserva-se o direito de, até aos 30 dias seguintes à data prevista para a 

realização do evento, apresentar data alternativa para realização do mesmo, ou, não sendo possível, 

apresentar eventuais medidas compensatórias resultantes do cancelamento. 

20. ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

Ao inscreverem-se na ‘Marginal à Noite’, os participantes aceitam os termos do presente regulamento. Em 

caso de alguma dúvida prévia à inscrição ou de uma situação não contemplada no mesmo, devem contactar 

a organização através do email marginalanoite@cm-oeiras.pt . 

No caso das inscrições coletivas, o responsável, ao inscrever os membros da equipa, assume que todos eles 

aceitam o presente regulamento. Em caso de alguma dúvida prévia à inscrição ou de uma situação não 

contemplada no mesmo, devem contactar a organização através do email marginalanoite@cm-oeiras.pt. 

A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante a 

prova, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros, desde que não resulte de responsabilidade da 

organização do evento. 

21. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão alvo de avaliação e decisão por parte da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de 

Oeiras. 

22. CONTACTOS  

- Para dúvidas relacionadas com o processo de inscrição: 

Telefone: 21 457 44 05 - 92 669 51 28 

Contacto telefónico disponível de 2ª a 6ª das 09h00-18h00 

E-mail: marginalanoite@hmssports.pt 

 

- Para questões sobre a prova: 

Câmara Municipal de Oeiras – Divisão de Desporto  

Telefone: 21 440 85 40 

Contacto telefónico disponível de 2ª a 6ª das 9h00-12h30 e 14h00-17h30 

E-mail: marginalanoite@cm-oeiras.pt  
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