GUIA DO ATLETA

A CARLOS SÁ NATURE EVENTS

A Carlos Sá Nature Events (CSNE) é uma empresa que promove e organiza
eventos desportivos em contacto muito próximo com a Natureza. Carlos Sá,
mentor deste projeto, é também o ultramaratonista português com maior
reconhecimento internacional na modalidade. O seu currículo é vasto em
competições nacionais e internacionais incluindo variadas ultramaratonas
de montanha e de estrada e desafios sob condições climatéricas extremas
quer no deserto, gelo ártico e floresta tropical.
A Carlos Sá Nature Events oferece experiências de trail running e corridas
de estrada em Portugal, centrando a sua ação no Parque Nacional Peneda-Gerês, na Serra d’Arga, vale do Douro e Penacova. A empresa organiza
várias provas de trail running e experiências de trekking com várias
distâncias, proporcionando experiências desportivas para todos os
gostos e capacidades. A confiança depositada nesta empresa pela IAU
(International Association of Ultrarunners) e pela ITRA (International Trail
Running Association) para a organização do Campeonato do Mundo de
Trail em 2016, no Parque Nacional Peneda-Gerês, foi o reconhecimento
final do trabalho de excelência desenvolvido pela CSNE.
Embora as provas organizadas pela CSNE tenham maioritariamente um
público português, tem aumentado a participação de atletas estrangeiros. A última prova por etapas organizada teve uma participação de
cerca de 80% de público estrangeiro.
http://www.carlossanatureevents.com

PROGRAMA

3 DE DEZEMBRO // VILA DO GERÊS

5 DE DEZEMBRO // VILA DO GERÊS

19h00 - 21h00 // Funcionamento do secretariado Extreme 90km(Auditório - Vila do Gerês)

07h00 // Abertura do secretariado (Auditório – Vila do Gerês)
08h30 // Encerramento do secretariado
09h00 // Partida dos atletas dos 42Km

4 DE DEZEMBRO // VILA DO GERÊS

09h15 // Partida dos atletas dos 21Km

05h00 // Funcionamento do Secretariado para Extreme 90Km (Peneda)

13h30 // Cerimónia de entrega de prémios

06h00 // Partida Extreme 90Km (Peneda)
10h00 // Funcionamento do Secretariado para Extreme Mile (Auditório
– Vila do Gerês)
10h45 // Transfer dos atletas da Extreme Mile para o local de partida
(Auditório – Vila do Gerês)
11h30 // Partida Extreme Mile
14h00 - 20h00 // Funcionamento do secretariado para as restantes
distâncias (Auditório – Vila do Gerês)
15h00 // Chegada prevista do 1º atleta Extreme 90Km
18h00 // Partida Prólogo GEM 2,5Km
22h00 // Chegada prevista do último atleta Extreme 90Km/Encerramento da Meta

09h20 // Partida dos atletas dos 32 km e 14km
17h00 // Fim da prova
PARA UM EFICIENTE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO, A
ORGANIZAÇÃO RECOMENDA A TODOS OS PARTICIPANTES QUE CHEGUEM O
MAIS CEDO POSSÍVEL AO SECRETARIADO, NO SENTIDO DE EFETUAR O LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPANTE SEM NENHUM CONTRATEMPO.

SECRETARIADOS

DI A 4 D E D E Z E MB RO · 1 0H00 À S 1 1 H0 0
A T L E T A S DA E XTREME MILE
DI A 4 D E D E Z E MB RO · 1 4H00 À S 2 0H0 0
A T L E T A S DE T OD AS AS P RO VAS
DI A 5 D E D E Z E MB RO · 7H00 À S 8H30
A T L E T A S DE T OD AS AS P RO VAS

VILA DO GERÊS

A U D I T Ó R I O DO CEN T R O D E A N IM A ÇÃ O TERMAL

COORDENADAS GPS:
41.728125, -8.162116

Apelamos a todos os participantes para o cumprimento destes horários para evitar constrangimentos no secretariado facilitando o cumprimento das orientações da DGS relativamente à Pandemia
por COVID-19. É obrigatória a desinfeção das mãos e o uso de máscara durante a permanência no
secretariado.
• O levantamento do dorsal será pessoal, isto é, o dorsal só será entregue ao atleta em questão;
• Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de um documento de identificação e de quatro alfinetes;
• Tendo em conta as orientações da DGS no combate à COVID-19, no ato do levantamento do dorsal
será solicitado a cada participante a assinatura de um Termo de Responsabilidade, no qual assumirá o
seguinte:
• Que leu e aceita na integra o presente regulamento;
• Que tem capacidade física e psicológica para participar neste tipo de evento;
• Que não apresenta sintomatologia suspeita de infeção por COVID-19;
• Que não teve contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-Cov2 ou Covid-19
nos últimos 14 dias.
• Considerando às atualizações que irão entrar em vigor no dia 01/12/2021, os participantes apenas
podem levantar o seu dorsal se apresentarem o Termo de Responsabilidade e o Certificado de Vacinação ou Teste Negativo.
O Termo de Responsabilidade deve ser impresso, devidamente assinado e entregue no secretariado
no ato do levantamento do dorsal.
O link para download do ficheiro :
https://drive.google.com/file/d/1e-UoVS5bMX03TLQa0ok7LZMGxjYP4KQp/view?usp=sharing
O link para consultar LISTA DE INSCRITOS :
https://stopandgo.net/lista/geres_marathon/

PARTIDA E CHEGADA

LOCAIS DE ABASTECIMENTO

O uso de máscara facial é obrigatório na “box” de partida e até 400m após
a mesma, podendo depois ser retirada em local que estará devidamente
assinalado ( como indica a imagem a baixo).

Durante a permanência nos locais de abastecimento o uso de máscara de
proteção é obrigatório.

O relógio iniciará a contagem no momento estabelecido, com ou sem a
presença dos participantes. Os participantes que não estiverem presentes
até 15 minutos após a partida ou que se apresentem para além deste
período, serão impedidos de partir e, como tal, não serão classificados.
À chegada, após cortar a meta, todos os participantes são obrigados a
colocar novamente a máscara de proteção.

RETIRAR
MÁSCARA

Após abastecerem-se os atletas devem sair do local de abastecimento,
manter o distanciamento social de 2m recomendado pela DGS relativamente a outros atletas e, só após, retirarem a máscara de proteção.
Apenas os elementos do staff podem abrir as torneiras dos recipientes.
Informamos também que os abastecimentos líquidos não serão fornecidos
através de garrafas nem de copos plásticos. Cada atleta é responsável por
levar consigo o (s) recipiente (s) que julguem mais adequado (s) para a sua
hidratação (preferencialmente servindo também para bebidas quentes).

OBRIGATÓRIO
USO DE
MÁSCARA
MANTENHA A
DISTÂNCIA

2M

GERÊS EXTREME MARATHON

DISTÂNCIA

DESNÍVEL POSITIVO

DESNÍVEL NEGATIVO

42 KM

1350 D+

1350 D-

MATERIAL RECOMENDADO

ABASTECIMENTOS

BARREIR A HOR ÁRIA

C AR AC TERÍST IC AS

MARATHON 42KM

TEMPO MÁXIMO

5

7H

MANTA TÉRMICA

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

PARTIDA/ CHEGADAS

HORÁRIO

JUNTO Á PRACETA HONÓRIO
DE LIMA

9:00

KM 14 CASA DA PREGUIÇA

2H30 DE PROVA

KM 29 MUSEU DA GEIRA

5H15 DE PROVA

IMPERMEÁVEL

TELEMÓVEL

GERÊS EXTREME MARATHON

MARATHON 42KM

VILA DO GERÊS

0 km

PE DR A B E LA

LEONTE

M ATA D A
ALBER G AR I A

7 km

17 km

24 km

M U SEU DA
G EI R A

29 km

MIRADOURO VOLTAS
DE S. BENTO

34 km

VILA DO GERÊS

42 km

GERÊS EXTREME MARATHON

C AR AC TERÍST IC AS

RACE 32KM

DISTÂNCIA

DESNÍVEL POSITIVO

DESNÍVEL NEGATIVO

32 KM

1210 D+

1210 D-

ABASTECIMENTOS

MATERIAL RECOMENDADO

4

MANTA TÉRMICA

PARTIDA/ CHEGADAS
JUNTO Á PRACETA HONÓRIO
DE LIMA

HORÁRIO

TEMPO MÁXIMO
NÃO TEM

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

IMPERMEÁVEL

TELEMÓVEL

09:20

GERÊS EXTREME MARATHON

RACE 32KM

LEONTE

MATA DA
ALBERGARIA

MU SEU DA
GEIRA

MIRADOURO VOLTAS
DE S. BENTO
META

PARTIDA

7 km

14 km

19 km

24 km

32 km

GERÊS EXTREME MARATHON

C AR AC TERÍSTIC AS

HALF MARATHON 21KM

DISTÂNCIA

DESNÍVEL POSITIVO

DESNÍVEL NEGATIVO

PARTIDA/ CHEGADAS

21 KM

660 D+

660 D-

JUNTO Á PRACETA HONÓRIO
DE LIMA

ABASTECIMENTOS

MATER IAL RE CO MEN DADO

3

MANTA TÉRMICA

HORÁRIO

TEMPO MÁXIMO
NÃO TEM

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

IMPERMEÁVEL

TELEMÓVEL

9:15

GERÊS EXTREME MARATHON

HALF MARATHON 21KM

VILA DO GERÊS

0 km

EST RADA
DA ERMI DA

6 km

E RMI DA

10,5 km

P ED R A BEL A

15 km

VILA DO GERÊS

21 km

GERÊS EXTREME MARATHON

C AR AC TERÍST IC AS

MINI RACE 14KM

DISTÂNCIA

DESNÍVEL POSITIVO

DESNÍVEL NEGATIVO

14 KM

780 D+

780 D-

ABASTECIMENTOS

MATERI AL RE COMENDADO

1

MANTA TÉRMICA

PARTIDA/ CHEGADAS

HORÁRIO

JUNTO Á PRACETA HONÓRIO
DE LIMA

09:20

TEMPO MÁXIMO
NÃO TEM

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

IMPERMEÁVEL

TELEMÓVEL

GERÊS EXTREME MARATHON

MINI RACE 14KM

VILA DO GERÊS

0 km

L EO NT E

7 km

VILA DO GERÊS

14 km

SEGURANÇA

Cada atleta é responsável
pela sua própria segurança.
É imprescindível que os atletas tenham a condição
física adequada às características desta prova de
extrema dureza, onde estão presentes em simultâneo, elevada quilometragem, longa duração de
tempo para a sua conclusão, terreno montanhoso
com características de alta montanha.
O terreno onde se desenrola a prova está sujeito a
alterações climatéricas repentinas, pelo que os
atletas poderão estar expostos a situações meteorológicas tão diferentes como: calor, frio, vento forte,
nevoeiro denso e precipitação intensa. É fundamental que o atleta tenha a noção de autogestão do
esforço, quer físico, quer mental, perante situações
adversas extremas às quais poderá ficar exposto,
sem que seja possível ajuda/resgate imediato. É
fundamental o atleta comer e beber regularmente
durante a prova, saber como atuar em caso de
pequenas lesões, indisposições gástricas, entre
outras situações normais, decorrentes de atividades
em montanha.
É também muito importante que cada atleta transporte consigo todo o material recomendado que a
organização aconselha já que, independentemente
das condições climatéricas, este material deve ser
considerado pelos atletas como o seu Kit de Sobrevivência. As condições climatéricas na montanha

podem mudar muito rapidamente e todo o material
recomendado pode vir a ser muito útil, já que o
resgate em montanha pode demorar várias horas.
Esta é uma prova de corrida em semi-autonomia, pelo
que o atleta deve transportar consigo todo o equipamento adequado e necessário para a conclusão da
mesma.
No caso, de não se sentir em condições físicas ou
mentais para continuar, o atleta deve ligar para os
números de emergência que estão no dorsal ou para
o 112. Devem nesta situação dar o máximo de informações possíveis sobre a situação, bem como a localização. O pedido de socorro deverá ser feito pelo
telefone do atleta que necessita de assistência.
Antes da prova, aconselhamos especial atenção às
previsões meteorológicas, antecipando eventuais
dificuldades acrescidas em função de condições
adversas. Alertamos, também, que poderá haver
necessidade de alterações no percurso, no caso de
condições meteorológicas adversas.
A organização terá um sistema de segurança ao longo
de todo o percurso (staff da prova, voluntários e
meios para apoio logístico) e a colaboração das corporações de Bombeiros locais. Contudo, dado que será
impossível realizar corte de tráfego rodoviário nalgumas passagens, os participantes devem cumprir as
regras de trânsito nas estradas de uso público, devendo ainda respeitar o meio envolvente ao percurso,
tendo consciência de que o percurso pode atravessar
propriedade privada sob pena de terem de assumir
potenciais danos e indemnizações resultantes do seu
incumprimento.
Para a organização ter um completo controlo sobre os
participantes que estão a realizar a atividade é

obrigatório os desistentes comunicarem o seu nº de
dorsal à organização.
Sábado, dia 4 de Dezembro e Domingo, dia 5 de
Dezembro:
Os participantes de todas as provas ficam cobertos
pela Apólice de Acidentes Pessoais Nº 23.00116149 CARAVELA.

MARCAÇÕES

CONTROLO DE TEMPOS

ABASTECIMENTOS

Ao longo do percurso existem vários placas
sinalizadoras como as das imagens que se
seguem. O percurso está marcado com fita
sinalizadora, bandeirolas, placas direcionais e
placas informativas devidamente identificadas.

Controlo realizado através dum chip colocado no
dorsal.
Toda a gestão dos tempos está ao cargo da
empresa Stop and Go.

Informamos que os abastecimentos
líquidos não serão fornecidos através
de garrafas nem de copos plásticos.
Cada atleta é responsável por levar
consigo o (s) recipiente (s) que julgue
mais adequado (s) para a sua
hidratação.
Na zona de meta haverá um reforço
alimentar de sólidos e líquidos para
todos os atletas.

TESTES COVID

Considerando às atualizações que irão
entrar em vigor no dia 01/12/2021, os participantes apenas podem levantar o seu dorsal se
apresentarem o Termo de Responsabilidade e o
Certificado de Vacinação ou Teste Negativo.

BEBIDA DESPORTIVA

Para o GEMA - 42km, GEMA - 32km, GEMA - 21km, GEMA - 14km
e Extreme 90
- Uma dose de Pre-workout Endurance cerca de 30 minutos antes da
partida;
- Beber entre 500 e 800ml de líquidos por hora. O Goldrink Premium
será uma das melhores opções para exercícios prolongados como estes
- 1 Extreme Fluid Gel* a cada 45 minutos de prova
- 1 Endurance Fruit Bar ou 1 Raaaw Bar em cada hora de prova (Salt Bar
também pode ser opção mas há o risco de derreter com o calor)
Fast Recovery após a chegada
Caso faça calor ou tenhas tendência para cãibras, misturar uma saqueta de 4 Active Eletrolytes em cada de 500ml de água, ou isotónico, que
ingerires. Agora também tens a opção das novas SALT CAPS. Neste caso
podes ingerir 2 cápsulas antes da partida e 2 cápsulas quando tenhas
cerca de 1h30-2h00 de prova.
Durante o exercício podes complementar as dicas acima com banana
madura, bolos secos e/ou frutos secos. Nas distâncias ultra será interessante ingerir outro tipo de alimentos, como: arroz doce ou aletria, pão
com presunto ou batata cozida com sal.
(*) Acerca dos Extreme Fluid Gel - O ideal será intercalar os géis com
cafeina e os sem cafeina deixando um com cafeina para os últimos 45
minutos de prova.
Em todas as Zonas de Abastecimento terás Goldrink para os teus reabastecimentos.

JERSEY OFICIAL

Utiliza o código Geresextreme15
na loja online da IMPETUS® e
aproveita o desconto de 15%.
Desconto não acumulável com outras promoções em vigor.
Válido até 05.12.2021

