
Salve, Salve Ultramaratonistas NonStop!!!

Durante essa semana, enviaremos 5 Informativos, os quais deverão ser
lidos com muita atenção, cujo objetivo é deixá-los por dentro de todos os

avisos importantes sobre a 1° Edição da ULTRAMARATONA NONSTOP DE

MTB.

Nesse primeiro Informativo, trataremos do local da largada simbólica e

oficial, trechos de atenção até o km 30 e ponto de apoio 1.

A largada simbólica da ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB será na

Rua do Lago, na cidade de Brazlândia/DF (disponibilizaremos um mapa no site

da Sistime). Para quem não conhece, Brazlândia fica a 51 Km de Brasília,

sentido Estrutural (Via EPCT), entrando à direita, antes do Viaduto que liga à

Ceilândia.

Após largar, os atletas se deslocarão por aproximadamente 5 Km, onde

atravessarão a BR 251 e, em seguida, seguirão por um estradão que se

encontra em obras. Por isso, MUITA ATENÇÃO!
NESSE TRECHO INICIAL, O ATLETA QUE ULTRAPASSAR O CARRO

MADRINHA SERÁ AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO.

Lembramos que durante toda a prova o percurso será compartilhado com

carros e pedestres, devendo o atleta respeitar as leis de trânsito.



No Km 5 há uma PONTE ESTREITA E PERIGOSA. Assim, pedimos

MUITA ATENÇÃO do atleta.

Após esse km, será dada a largada oficial da ULTRAMARATONA

NONSTOP DE MTB, passando por um pequeno trecho de asfalto com

aproximadamente 4 Km, lembrando novamente que o trânsito estará aberto

aos carros e pedestres!

No Km 8,5 haverá um balão, devendo o atleta se manter à direita, pois

entrará, logo em seguida, no estradão de terra.

O primeiro trecho da prova é predominante de descidas com muito pó,

curvas fechadas, valas camufladas e algumas pontes sem sinalização.

Pedimos cautela a todos os atletas para evitarmos quedas!
No km 23 o atleta entrará à esquerda sentido Povoado Baixa do Rio

Verde, seguindo em direção ao primeiro ponto de apoio no km 30.

No PA1 será disponibilizada água em jarra, devendo os atletas encher

suas squeezes.

Devido ao forte calor e clima seco, a Organização do Evento recomenda o

uso de mochila de hidratação.

Galera, essas são as informações iniciais. Ficamos por aqui e até o

Informativo 2.

Abraços e bons treinos!
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