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1. DESCRIÇÃO GERAL 60k

Ultra Trail de Aconcagua é uma carreira de Trail Running que se desenvolve em sua totalida-
de na alta montanha medocina.
A parte mais importante do percorrido vai se realizar dentro do Parque Provincial Aconcagua, 
chegando até o Segundo Mirador de Plaza Francia, a 4600 metros sobre o nível do mar (msnm) 
aos pés da montanha mais alta da América, com a tela no fundo da parede sul do Aconcagua.

Os participantes desta distância vão poder transitar pelo percorrido mais bonito que tem o 
Parque Provincial, chegando a unir Horcones, Confluencia e Plaza Francia.

Pelas características do circuito e a altura, os corredores aceitos nesta distância devem ser 
atletas com alto nível de treinamento e com experiência previa demonstrada em carreiras de 
Ultra Trail.
Este tipo de desafios é diferente aos já experimentados. Não só é à distância e o perfil de 
altimetría, mas também a altura à que devem chegar aqueles que fazem o desafio.

 As características próprias do percorrido, a alta montanha, a falta de oxigeno e as condições 
climáticas extremas, fazem desta prova um desafio excepcional e único.
Os participantes vão percorrer circuitos técnicos de todo tipo, partindo desde Penitentes 
com uma altura de 2600 m.s.n.m. chegando até o Segundo Mirador de Plaza Francia a 4600 
m.s.n.m. com exigentes subidas por trilhas desde Horcones, o ingresso ao Parque Provincial
Aconcagua.

Antes de começar a exigente subida a Plaza Francia, os corredores serão avaliados no Posto 
de Controle de Confluencia, onde não só se leva em conta o tempo de corte, mas também o 
estado do participante nesse momento, a opinião do médico, de outras autoridades ou do 
Chefe do Posto, para permitir continuar com a subida.

Isto é diferente a outras carreiras já que a subida à altura depende não só dum tempo de 
corte, também de como se chega fisicamente, das condições climáticas na altura, etc. Neste 
ponto pode se pedir ao corredor que não continue com a subida, nem sequer baixo sua 
própria responsabilidade. Dentro do Parque Provincial e como participante da carreira, esta 
decisão será INAPELAVEL.

As condições climáticas podem chegar a ser sumamente adversas e variáveis, pudendo isto 
modificar a distancia da carreira, a altura até onde chegar os corredores, o percorrido, etc.
As mudanças climáticas podem ser imprevisível por isso os corredores devem estar prepara-
dos fisicamente e com o equipamento suficiente para poder realizar uma auto evacuação 
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desde Francia ou Confluencia até Horcones.

No circuito de altura, desde Confluencia até Plaza Francia, é sumamente complicado o 
ingresso para realizar resgates, condição que é chave que conheçam quem sai do PC Con-
fluencia para desafiar a altura. Os corredores devem ter claro que tem que ter resto físico 
suficiente para subir e caso for necessário, para auto se evacuar até Confluencia.Um corre-
dor imóvel neste térreo, exposto ao clima adverso, vento, etc, está exposto à hipotermia 
rapidamente e com risco de vida. Lembrem que a alta montanha não perdoa, e que  se for 
necessário, o Aconcagua os espera ao seguinte ano. 

No percorrido de altura, vão encontrar pessoal da organização, Guarda Parques, integrantes 
da patrulha de resgate, etc. os que ficam permanentemente em contato com o pessoal dos 
postos de controle e com o Diretor da Carreira. Se alguma destas pessoas acha que os corre-
dores estão em situação de risco de sua segurança, tem a potestade de parar o Ascenso dos 
atletas. Esta decisão é INAPELAVEL, os corredores devem iniciar sua descida a Confluencia e 
se vai dar aviso a PC Francia que não continuam com o Ascenso.

A subida desde Confluencia até Plaza Francia tem muitas trilhas possíveis, das quais se tem 
marcado o mais seguro para os competidores. Nas zonas de cortes tem si sinalizado clara-
mente com pircas (pequenas montanhas de pedras) a trilha a seguir. Se os corredores decidi-
ram pegar trilhas alternativas, devem conhecer bem o percorrido já que é frequente que 
“tudo pareça igual” y fiquem perdidos, colocando suas vidas em perigo.

Também é importante saber que a procura num corredor, caso for necessário, começa na 
zona da trilha marcada, por isso se chegar a ficar em situação de inmovilidade ou com impos-
sibilidade de deslocamento, devem estar na trilha para poder ser assistidos e evacuados o 
mais rápido possível.

É obrigatório o dorsal visível durante todo o percorrido da carreira. É importante planejar 
adequadamente o posicionamento do mesmo, já que caso contraria podem ser parados pelo 
pessoal da organização, Guarda parques, etc., para verificar se são corredores, se tem as 
licenças correspondentes, etc. O dorsal não só é o brigatório pela segurança, é seu compro-
vante de passo dentro do Parque Aconcagua.

Aconcagua Ultra Trail 60k é uma prova que só uns poucos atletas podem enfrentar. O maior 
premio é correr até os 4600 m.s.n.m. chegando até a base da parece sul do Aconcagua.

Guía de competidores 60k  |  www.aconcaguaultratrail.com 
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por causa de que os corredores desta distậncia devem chegar até Plaza Francia, na alta 
montanha, o horário de largada pode variar dependendo das condições climáticas ao 
momento da partida ou segundo o prognóstico meteorológico para o dia da carreira.

Isto vai se informar na Palestra Técnica o dia anterior à carreira. É obrigatório para os corre-
dores ir à palestra técnica e ficar atentos às eventuais mudanças do programa.

Também podem existir modificações no circuito de altura no ultimo momento, também 
depois da largada, como a altura até a que os corredores chegar, etc. Isto responde segurida-
de de todos os corredores e quem leva conta deles. Não vão se aceitar negativas nas ordens 
de corte ou finalização da carreira e não vai se permitir aos corredores continuar subindo 
uma vez que se encontrem fora da carreira.

Data: sábado 11 de fevereiro 2023
Horário de Largada: sábado 11 de fevereiro 2023, 4.00 am 
Horário limite de finalização de Carreira: 02:00 am do Domingo 12 de fevereiro do 2023 
Lugar: Penitentes, Mendoza, Argentina

Clasificação do percorrido segundo ITRA 
Pontos Endurance: 

Clasificação do percorrido segundo UTMB
Qualifier
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2. ACREDITAÇÃO

Apresentar se com o DNI ou Passaporte e a ficha médica e certificado médico completo e assinado.

No momento da acreditação os corredores devem assinar o deslinde de responsabilidade e a 
autorização de ingresso ao Parque Provincial Aconcagua (Linkear o deslinde aqui)
Para agilizar o processo de inscrição é recomendável levar impresso e completo o deslinde de 
responsabilidades.

Não vão se realizar acreditações fora desta data e horário para AUT60K designada pela organi-
zação.

Nota IMPORTANTE: por causa de que os corredores devem chegar até 4600 m.s.n.m. a 
aclimati-cacao  altura é obrigatória para esta distância, devem ficar em Penitentes, Puente del 
Inca, Cuevas, etc. pelo menos 48 horas antes da carreira.

Palestra Técnica Obrigatória: A palestra técnica será gravada, anunciaremos através das 
mídias sociais a data e a hora em que será publicada. Se você tiver alguma dúvida, você pode 
enviá-las por email e elas serão respondidas ao vivo nas mídias sociais.

Largada: Sábado 11 de fevereiro 2023 4 am Penitentes

Traslado: Sábado 11 de fevereiro : Local a ser confirmado De Uspallata a Playón Horcones :
2:30hs. Você deve comprar um bilhete

Guarda-roupa
Serviço de graça na largada/chegada. Recepção desde as 3:30 am. Entrega de elementos 
contra a apresentação do dorsal. A indumentária deve se entregar numa mochila ou bolsa, que 
vai se identificar no numero de corredor.
Horario: até as 00 am do domingo 12 de fevereiro. A indumentária não retirada neste horário 
pode se retirar em Mendoza desde a segunda-feira 22 de fevereiro em lugar e horário a combi-
nar.  

Fecha y lugar:
Quinta-feira 9 de fevererio Uspallata 12 hs até 19 hs 
Sexta-feira 10 de fevereiro Uspallata 10 hs até 17 hs

Guía de competidores 60k  |  www.aconcaguaultratrail.com 

Atenção: a organização não vai ser responsável por qualquer indumentária, acessórios, etc que 
os corredores entregam nos diferentes postos de controle ou abastecimento. Não se aceitam 
reclamações neste sentido. É parte dum certo planejamento da carreira uma boa estratégia e 
isso inclui o adequado aprovisionamento, indumentária, etc. 
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No momento da acreditação os corredores devem assinar o deslinde de responsabilidade e a 
autorização de ingresso ao Parque Provincial Aconcagua (Linkear o deslinde aqui)
Para agilizar o processo de inscrição é recomendável levar impresso e completo o deslinde de 
responsabilidades.
Não vão se realizar acreditações fora desta data e horário para AUT60K designada pela organi-
zação.

Nota IMPORTANTE: por causa de que os corredores devem chegar até 4600 m.s.n.m. a aclimati-
cacao altura é obrigatória para esta distância, devem ficar em Penitentes, Puente del Inca, 
Cuevas, etc. pelo menos 48 horas antes da carreira.

Palestra Técnica Obrigatória: sexta-feira 19 de fevereiro Hotel Ayelén. Penitentes 17 hs

Largada: Sábado 20 de fevereiro 2021 4 am Penitentes

Guarda-roupa
Serviço de graça na largada/chegada. Recepção desde as 3:30 am. Entrega de elementos contra 
a apresentação do dorsal. A indumentária deve se entregar numa mochila ou bolsa, que vai se 
identificar no numero de corredor.

Horario: até as 00 am do domingo 21 de fevereiro. A indumentária não retirada neste horário 
pode se retirar em Mendoza desde a segunda-feira 22 de fevereiro em lugar e horário a combi-
nar.  

60k

Categorias
Masculina de 18 até 29 anos  Feminina de 18 até 29 anos
Masculina de 30 até 39 anos  Feminina de 30 até 39 anos
Masculina de 40 até 49 anos  Feminina de 40 até 49 anos
Masculina de 50 até 59 anos  Feminina de 50 anos até 59 anos
Masculina de 60 anos ou mais Feminina de 60 anos ou mais

Chegada:
Penitentes, horário limite de finalização de Carreira 2am do domingo 12 de Fevereiro 2023.

Vai se premiar aos três primeiros da classificação geral e das categorias correspondentes, 
de homens e mulheres. Os primeiros da geral não vão entrar na premiação das categorias.
A entrega de troféus e medalhas vai se realizar na medida em que se completam os pódios.
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Atenção: a organização não vai ser responsável por qualquer indumentária, acessórios, etc que 
os corredores entregam nos diferentes postos de controle ou abastecimento. Não se aceitam 
reclamações neste sentido. É parte dum certo planejamento da carreira uma boa estratégia e 
isso inclui o adequado aprovisionamento, indumentária, etc. 
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3. CIRCUITO 60k
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3. CIRCUITO 60k

Por causa de que grande parte se desenvolve dentro do Parque Provincial Aconcagua e 
também recorrem-se térreos e propriedades privadas, não se autoriza o passo de corredores 
até o dia do evento.

O circuito dentro do Parque Provincial Aconcagua está aberto para todos aqueles que quei-
ram treinar previamente, pagando as respectivas permissões de ingresso, etc. A organização 
NÃO exime do pagamento dos preços correspondentes aos corredores que queiram ir a 
percorrer a alta montanha como treinamento prévio.

Postos de Controle (PC), Abastecimento (PA) e Hidratação (PH)

É OBRIGATORIO o ingresso e marcação de todos os corredores em cada um dos postos para 
registrar seu passo por meio do numero de corredor. O erro neste processo implica desquali-
ficação imediata do corredor. Nos postos que são de ida e volta, a marcação será dupla, de 
subida e de descida.
Caso decidir não se deter nos postos de abastecimento ou controle, o mesmo deve se garan-
tir de ter sido pegados por quem fica planilhando nesses postos. A falta deste passo determi-
na desqualificação imediata ao momento da finalização da carreira.

Largada (Penitentes)
1- Água/Powerade
2- Guarda roupas
3- Banheiros

Horcones Ida-1 
1- Hidratação: Água, Powerade, Refrigerantes
2- Chá – Café - caldo
3- Banheiros
4- Mix de frutas secas
5- Gominhas 
6- Bananas
7- Laranjas
8- Queijo e doce 

8Guía de competidores 60k  |  www.aconcaguaultratrail.com 
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Confluencia Ida-1 
1- Hidratação: Água, Powerade, Refrigerantes
2- Bebidas quentes (chá/café)
3- Mix de frutas secas
4- Pizzas
5- Bananas
6- Laranjas
7- Gominhas 
8- Queijo e doce 
9- Sopa quente
10- Banheiros

Francia
1- Água, Powerade Refrigerantes
2- Bebidas quentes: chá/café
3- Sopa quente
4- Mix de frutas secas
5- Gominhas 
6- Bananas
7- Queijo e doce 
8- Serviço Médico: Médicos de Altura

Confluencia Volta-2
1- Hidratação: Água, Powerade, Refrigerantes
2- Bebidas quentes (chá/café)
3- Mix de frutas secas
4- Pizzas
5- Bananas
6- Laranjas
7- Gominhas
8- Queijo e doce 
9- Sopa quente
10- Banheiros
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3. CIRCUITO 60k

No percorrido entre os postos de altura, desde Confluencia até Francia, haverá pessoal da 
Carreira adequadamente identificado, junto com Guarda Parques, guias de montanha, etc., que 
vão avaliar de maneira continua aos corredores, para garantir que estejam em condições de 
continuar a carreira. A decisão de finalização de carreira por alguma das autoridades ou pes-
soal da organização é INAPELAVEL. Não vai se permitir o Ascenso dos corredores a quem se 
lhes retirem o dorsal.

Marcação do circuito

Fora do Parque Aconcagua, o circuito vai ficar marcado com sacolas cor laranja e fitas brancas 
e cor laranja. Nas zonas onde se transita de noite, à saída do percorrido, vai se encontrar 
também refratários. É importante lembrar o vento continuo que existe na alta montanha, que 
pode tirar algumas fitas. Nestes casos, é importante buscar as seguintes para continuar o 
percorrido.
Ao inicio do Parque Provincial Aconcagua, depois do PC Horcones 1-Ida, o percorrido é pela 
trilha veicular dando a volta à Laguna de Horcones para depois continuar a marcação de pircas 
(pequenos montes de pedras). FICA PROIBIDO PERCORRER OUTROS SECTORES que não sejam 
os permitidos ou marcados.
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Horcones Volta-2 
1- Hidratação: Água, Powerade, Refrigerantes.
2- Chá – Café - Caldo
3- Mix de frutas secas
4- Gominhas 
5- Bananas
6- Laranjas
7- Queijo e doce 
8- Empanadas
9- Banheiros

Chegada:
1- Água, Powerade, Refrigerantes.
2- Guarda roupa
3- Banheiros.
4- Servicios Médicos
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3. CIRCUITO 60k

As pircas representam a única marcação permitida dentro do Parque Provincial Aconcagua.
Dada a extensão dos percorridos, com muitas trilhas de montanha, e a geografia própria da alta 
montanha, é importante que os corredores busquem constantemente as pircas que marcam o 
percorrido, o mesmo que os cartéis para evitar pegar trilhas não marcadas que podem terminar 
com a perda do competidor. Não peguem como referência automática ao corredor que vá na 
frente sua já que há muitos andinistas no circuito e podem ir para lugares diferentes dos que 
você acha.
Depois do Puente de la Quebrada del Durazno, a subida a Confluencia tem muitas trilhas das 
quais tem se marcado a mais direita e menos complexa desde o técnico, mas é só uma dica para 
os corredores. Todas as trilhas são transitadas pelos andinistas e vão até Confluencia.
Desde Confluencia até Francia, tem se marcado a trilha mais direita e que se considera mais 
segura de subida, sempre com pircas. Lembrem que podem haver andinistas, guarda parques, 
etc., fora desta marcação para não se confundir. Se bem todas as pegadas levam até Francia a 
marcada com Pircas é a que tem se percorrido e checado nos dias anteriores à carreira.

Postos de Desqualificação com fechamento do Circuito

O posto de Desqualificação com Fechamento do Circuito vai ser em Horcones Ida-1 às 9 am. Os 
horários tem sido estabelecidos com margens amplas para que os corredores possam comple-
tar o percorrido de maneira segura. Não podem sair corredores desde Horcones ao circuito de 
altura depois das 9 am.
Aqueles que não possam completar o circuito de altura pelo horário de corte, serão tomados 
como fora de carreira e em sua classificação vai ficar DNF sigla internacional de Não completou 
o percorrido.
Por favor lembrar que nesta distância os corredores devem chegar até Plaza Francia e podem
ser parados e tirados da carreira por pessoal idôneo e capacitado, que considere que estão em
risco ou põem em risco a segurança de terceiros. Esta medida é para todo o percorrido mas
especialmente para o Ascenso desde Confluencia a Francia, onde a avaliação pode ser compli-
cada e perigosa para o corredor e os resgatistas.
O circuito é exigente e apto para corredores com experiência demonstrada.

Esta carreira é diferente às outras que tinha corrido. Se corre na alta montanha com térreos 
muito técnicos, com falta de oxigeno e condições climáticas que podem ser extramas e põem 
em risco a vida do corredor e de todos os envolvidos. O pessoal que se encontra nos postos de 
altura, inclui médicos, guias de montanha, acampamentistas, andinistas, ultra trail runners, 
guarda parques e pessoal da Patrulha de Resgate da Policia de Mendoza. Todos eles estão bem 
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familiarizados com a alta montanha e com o desenvolvimento das pessoas nestas condições 
hostis.
Estas características fazem que, alem do Corte de Carreira por horário, as diferentes autorida-
des ou pessoal da organização podem  parar e atirar da carreira aos corredores que considerem 
que não estão em condições de continuar, em qualquer momento do percorrido.

A decisão de finalizar a carreira no Posto de fechamento ou por parte do pessoal idôneo em alta 
montanha é Inapelável. Lembrem que isto esta feito para garantir a segurança dos corredores. O 
Aconcagua sempre espera por uma revanche.
Os corredores que não continuam em carreira devem começar a descida até PC Horcones desde 
onde serão trasladados até Penitentes segundo os horários estabelecidos pela organização.
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Distâncias entre os postos

60k
Posto

Largada Penitentes

Horcones 1

Confluencia 1

Plaza Francia

0

Km. 11

Km. 19

Km. 28

Confluencia 2 Km. 37

Horcones 2 Km. 45

Chegada Km. 56

Km. de Carreira Corte

11 km.

8 km.

9.009 km.

9 km.

8 km.

11 km.

0

Distância ao Seg Pas
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Protocolo de abandono.

Caso o corredor abandone a prova, tem que avisar obrigatoriamente ao Chefe do Posto de Abas-
tecimento, Controle ou Hidratação. Os banderilheros ou qualquer pessoa fora dos postos NÃO 
registram pedidos de abandono.

Lembrem que no caso de abandonar no circuito desde Horcones até Francia, os corredores 
devem descer por seus próprios meios até o PC Horcones, onde devem se apresentar  frente ao 
Chefe do Posto, quem determina os horários dos traslados até Penitentes.

Caso alguém relacionado com a carreira determine que o corredor não possa continuar em 
carreira, vai se lhe retirar a dorsal e vai se dar aviso à Organização do que o competidor inicia o 
descenso.
Os traslados desde Horcones até Penitentes vão se fazer quando a Organização o determine.

Lixo

A parte mais importante do percorrido se realiza dentro do Parque Provincial Aconcagua. Correr 
aos pés da montanha mais alta da América é uma oportunidade que só os atletas que correm 
esta prova podem desfrutar. Este fato é único e é nossa obrigação cuidar e manter limpo esta 
moldura exclusiva. Vai haver postos de lixo nos Postos de Controle e na Partida e Meta.

Quem jogue lixo serão desqualificados imediatamente já sejam detectados pelo pessoal da 
organização, Guarda parques, guias de montanha, etc. Ter uma carreira limpa é obrigação de 
todos e vamos ser inflexíveis com o lixo.

Os competidores que joguem lixo dentro de Parque Provincial Aconcagua podem também ser 
desqualificados imediatamente, ser presos por Guarda Parques, para fazer um ata de infração 
correspondente e aplicar as multas e/ou sanções que correspondem por lei.

É recomendável levar todos os alimentos, etc em sacolas tipo ziploc para evitar ter que descas-
car doces, barras, etc com as luvas colocadas. Isto pode ser difícil, até fazer perder tempo e 
expor ao corredor a que voem os envoltórios, etc. Se esta situação for detectada vai se desquali-
ficar imediatamente ao corredor.

Além disso, tirar as luvas para procurar alimentos, com temperaturas embaixo do cero e ventos 
de 30 km por hora, é uma ideia ruin.
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Os corredores podem ser expostos a inspeção do material obrigatório antes de entrar ao curral 
de largada ou em qualquer posto de controle da carreira. Estes elementos são básicos para a 
segurança dos corredores na alta montanha. A falta de algum deles devem na desqualificação 
automática do corredor.
Lembrem também que os ritmos são próprios de cada corredor e baseando se nisso e nas 
previsões climáticas devem levar agasalho suficiente além de obrigatório. Acima de Confluencia 
e até Francia, qualquer lesão ou descida no ritmo podem significar hipotermia e risco de vida.

Elementos recomendados
Vai depender do estado climático e é importante que os corredores fiquem atentos ao prognos-
tico do tempo para o dia da Carreira.
Nossas recomendações são:
• Indumentária técnica transpirável
• Polainas baixas para evitar espinhos, pedras, arena, terra
• Luvas de abrigo extra
• Cachecol multifunção
• Bastões dobráveis, telescópicos, etc.
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1. Número de corredor visível o tempo tudo na parte anterior do
corredor
2. Ficha e certificado medico completos e assinados
3. Deslinde de responsabilidade completo e assinado.
4. Licença de ingresso ao Parque Aconcagua completo e assinado
5. Lanterna frontal com baterias extra
6. Mochila com capacidade mínima para 1 litro de líquido
7. Rompe vento ou casaco resistente às baixas temperaturas
8. Calças cumpridas colocadas na mochila
9. Luvas adequadas para baixas temperaturas
10. Apito
11. Manta térmica
12. Óculos para sol com proteção UV
13. Polar
14. Primeira pele térmica
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5. RECOMENDAÇÕES DE CARRERA

A largada é na Estação de Esqui Penitentes pela rua principal direção Oeste onde continua trilha 
franca com cruzamento de rio técnico e depois subida a trilha semi técnica até o Rio Puquios onde 
se cruza a rota por debaixo. Desde aí se da a volta ao “Cementerio de los Andinistas” e se pega a 
rua principal que sai ao centro de Puento del Inca. Se cruzam as vias e se pega trilha de mulas para 
cruzar o rio por ponte de cimento, por embaixo da rota que faz um zig/zag para pegar trilha clara 
por detrás da Alfândega até o PC Hornones Ida-1.

Desde aí se toma por caminho veicular, dando a volta pela Laguna de Horcones pela direita e 
continua por trilha bem marcada, com pircas até o Puente de la Quebrada del Durazno. Aí se dobra 
ao Norte e se inicia a subida a Confluencia. Desde a Piedra Grande esta com pircas o caminho 
sempre à ladeira da montanha para evitar subida pesada por acarreio (ideal uso de bastões). As 
subidas terminam no cruzamento do rio, o mais recomendável é o terceiro que está acima sobre a 
ladeira. Desde aí trilha franca até PC Confluencia onde se ingressa dando a volta ao acampamento. 
Lembrem de não cruzar em línea os acampamentos que estão em Confluencia. O respeito para 
todos os que compartilhamos a montanha é chave.

Desde Confluencia se sai por caminho marcado, atenção ao desvio a Francia. Não se cruza nunca o 
rio no circuito que vá a Francia. Desde aí vem duas subidas fortes, em zonas de avalanches, até 
subir ao fio que vai até terras vermelhas. Desde Confluencia até Francia, os corredores se mantem 
no mesmo lado da montanha que o PC Confluencia 1-Ida.

Aí ficam os corredores muito expostos ao vento, é importante sair com agasalho. Desde aí trilha 
franca marcada com pircas e cortes de circuitos claros. Desde o Primer Mirador de Francia até 
Segundo, se passa um deslizamento de terras vermelhas, onda as pircas podem ter desaparecido 
pelas chuvas, neve, etc. A direção é Norte franca, procurando as pircas nas terras cinzas.

O caminho de descida é o mesmo até Puente del Inca. Desde a saída do Cemitério dos Andinistas 
continua por uma trilha paralela à rota até passar o Cobertizo onde vai se desviar até o rio para 
cruzar ao lado oeste (onde está Penitentes) por debaixo da rota e de aí o mesmo circuito final até 
Penitentes.
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6. CONTATO
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É importante lembrar a marcação em cada posto, tanto de ida quanto de volta. Ideal que verifi-
quem que estejam planilhados “cantando” o numero ao pessoal dos postos.

O circuito inteiro vai se realizar sem ir pelo asfalto da rota internacional. Qualquer corredor que 
seja visto cruzando a mesma pelo asfalto vai ser desqualificado imediatamente.
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