
Salve, Salve Ultramaratonistas NonStop!!!

Nesse 2° Informativo, falaremos do trecho entre o ponto de apoio 1, no

Km 30, ponto de apoio 2, no Km 60 e apoio ao atleta. Trataremos, ainda, do

balizamento de todo o percurso e a passagem pela cidade de Edilândia/GO.

No segundo trecho da prova prevalecerão os estradões de terra, com

algumas subidas, por isso, a Organização aconselha que todos os atletas

estejam abastecidos com água, pois se trata de trecho bastante seco. A notícia

boa é que nesse intervalo há pontos de água naturais – 2 rios. Pedimos

atenção ao atleta, devido a pontes e mata burros.

O PA 2 será no km 60, dentro de uma Chácara – trecho estreito,

impossibilitando que o apoio se dê à beira da estrada - o qual será abastecido

por água em jarra e frutas .

Após o 2º ponto de apoio, os atletas seguirão em direção à Edilândia,

cidade onde o atleta poderá receber apoio de sua equipe, a qual fornecerá

alimentação e ajuda mecânica, se necessário – apoio ao atleta. Nesse ponto, a

Organização do Evento não disponibilizará apoio! Lembramos que o atleta

deverá ter muita atenção em Edilândia, pois atravessará a BR.

Após Edilândia, haverá uma descida com bastante valas e, após, outra

descida com curva fechada e ponte - Km 71.9. Muito cuidado nesse trecho!
Respeite as placas de sinalização colocadas pela Organização do Evento!



Quanto ao balizamento, este será feito por fitas, cal e placas de

sinalização. Mesmo assim, o atleta deverá prestar atenção para não se perder.

OBS. IMPORTANTE! O atleta que receber qualquer tipo de apoio de

terceiros fora da área do ponto do atleta estará AUTOMATICAMENTE
DESCLASSIFICADO. O mesmo ocorrerá caso estiver com carro de apoio

durante percurso.

Bom, ficamos por aqui. Até o Informativo 3.

Abraços e bons treinos!

Organização ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB


