
Salve, Salve Ultramaratonistas NonStop!!!

Neste 3º Informativo trataremos sobre o trecho entre Edilândia até

Cocalzinho, além do horário de corte e limite máximo de prova para o

recebimento da medalha.

No Informativo 2, falamos um pouco do trecho em Edilândia, porém cabe

ressaltar que no km 71.9 existe uma curva apelidada de “Curva da Vala”,

devido ao fato de ao final dela haver, além de uma ponte de madeira velha,

uma vala. A Organização pede ao atleta MUITA ATENÇÃO!

Após essa curva, o atleta seguirá por um trecho denominado de

“Serrinha”, pois se trata de uma subida – nada assustadora – mas,

provavelmente um dos trechos mais quentes da prova.

Na altura do Km 82 haverá o 3ª ponto de apoio, e, ainda, um PONTO DE
CONTROLE em que o atleta receberá a marcação OBRIGATÓRIA pela
Organização, garantindo, desta forma, sua passagem pelo local. Assim,

pedimos que o atleta diminua a velocidade ou pare para receber a devida

marcação.

A ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB será lembrada pelo seu grau

de dificuldade e excelente organização. Pensando no atleta e no seu bem

estar, a Organização, de forma estratégica, colocou um “oásis” no meio do

percurso para que o atleta possa se refrescar por alguns minutos. Trata-se de



uma lagoa próximo a uma pedreira. No local, haverá placas de indicação, mas

lembramos que o atleta deverá ir até a lagoa e retornar para o percurso. Fique

atento!!

Para quem conhece a região e já participou do Desafiando Limites

Estrada Colonial, o percurso passará por um trecho da Estrada, o qual tem

acesso chegando ao lado da fábrica de cimento, onde, novamente, haverá

travessia de BR. Lembramos que a pista estará aberta, exigindo atenção dos

atletas em relação ao balizamento e à referida travessia.

O ponto de apoio – PA4 – será na Prefeitura de Cocalzinho/GO, local
também do corte da prova. O atleta poderá escolher entre utilizar o PA para

repor as energias, ou seguir direto para Pirenópolis/GO.

Lembramos ao atleta que o horário do corte na cidade de
Cocalzinho/GO será às 16hs. Após esse horário, o atleta estará
automaticamente desclassificado, não tendo direito à medalha.

O atleta somente terá direito ao recebimento de medalha se completar a

prova no tempo máximo de 11hs, se atentando ao horário de corte em

Cocalzinho/GO, às 16hs.

No próximo Informativo, falaremos da grande chegada a Pirenópolis/GO.

Abraços e bons treinos!

Organização ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB


