Guia do Atleta
Marathon

➢ Corrida de 42 km
➢ Corrida de 21 km
➢ Corrida de 6 km

16 de JANEIRO de 2022

Protocolos de Segurança

O momento ainda é de prevenção, por isso:
➢Usar máscara de proteção em toda área do evento;
➢ Evite aglomeração;
➢ Manter o distanciamento mínimo;
➢Lavar as mãos ou usar álcool em gel;
➢Importante possuir máscara reserva;
➢ Traga seu equipamento de hidratação: Mochila ou Colete de
hidratação; Cinto; Caramanhola (garrafinha)

➢Pensando no coletivo: Atletas e comunidade do interior,
➢ NÃO será permitido levar cachorro junto no percurso .

Retirada dos Kits

➢Documento de Identificação com foto (todos)
➢Termo de Responsabilidade – não precisa trazer. (todos assinaram

digitalmente no formulário de inscrição, pois esta no Regulamento);

Local: AABB Gramado – Rua Venerável 775 – Avenida Central

Dias e Horários da entrega
➢Sábado, 15 de janeiro – das 14h às 19h00;
➢Domingo, 16 de janeiro (dia da prova) a partir das 06h00, no
Ginásio de Esportes da AABB;
➢ Os atletas da prova de 42k, dê preferência para retirar na sábado,
para poder curtir mais o momento que antecede a sua largada!
➢Guarda-Volumes: Junto ao local onde retirou o Kit
➢** para quem interessar terá uma Lojinha no local: DasCris

DIA DA PROVA
➢Domingo 16 de Janeiro de 2022.

•42 Km: às 07h00.
•21 Km: às 08h30.
•6 Km: às 09h00.

Largada/Chegada: AABB Gramado
** Quem não retirou o kit, fique atento ao horário de sua
largada.
ATLETAS DEVEM ESTAR NO LOCAL DA LARGADA NO
MÍNIMO 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA
PROVA.
** para quem interessar terá uma Lojinha no local: DasCris

Breafing sobre as provas
• Todas as informações das provas farão parte da conversa
técnica da LIVE do dia 11Jan. Vamos deixar gravada no perfil
e enviada por e-mail.
•Instagram @xtremegramado

➢Antes de cada largada haverá um breafing
sobre as condições atuais do percurso

➢ 42km às 06:45h
➢ 21km às 08:20h
➢ 6km às 08:50h

Hidratação
1º– Gás Bazei - Km 3,7
** Água em copos (principalmente para a prova de 6k)
2º- Saída Trilha da Barragem –Km 9,5 (Prova de 21k/42k)
** Água em copos;
** Água para repor nos equipamentos;
3º–Fazenda - Km 13,5 (ponto auxiliar da prova de 21km)
** Água em copos para prova de 21km;
** Programe-se seu esquema de hidratação para se manter em boas
condições durante o percurso.
** Recomendado portar uma garrafinha com água, mesmo que a
distância seja média;
** Os trechos com mata atlântica e reserva ambiental não foram
permitido montagem de postos de apoio.

Hidratação
4º– Saída das Fazendas - Km 15 – (prova de 42k)
** Água em para reposição dos equipamentos
** Isotônico
** fruta (banana)
5º – Sociedade Esportiva Linha Furna - Km 21 (prova de 42k)
** Água em para reposição dos equipamentos
** Isotônico
** Paçoquinha
** Salgadinho
** fruta (banana)
** Têm banheiro da sociedade.

Hidratação
6º–Arroio Forquilha - Km 26,5 – (prova de 42km )
** Água em para reposição dos equipamentos
7º– Entrada retorno pelas Fazendas - Km 32 (prova de 42km)
** Água em para reposição dos equipamentos
** Isotônico
** fruta (banana)

Hidratação
8º– Entrada Estradinha do Meleiro
- - Km 18 (Prova de 21k)
- - Km 39 (Prova de 42k)
** Água em para reposição dos equipamentos dos atletas;
** Água em copos para prova de 21km;

Chegada
** Água em copos para prova de 21km;
** Isotônico
** Frutas (maçã e banana)
*** Boa Prova!

Na chegada

➢A Conquista a medalha!
➢Hidratação;
➢Frutas
➢Recolocar a máscara de proteção após cruzar o pórtico;
➢E deixa a área reservada da chegada;
➢Haverá duchas na área externa para se lavar;
➢Também haverá duchas juntos aos vestiários;
➢Haverá ponto de vendas de lanches e bebidas;

Premiação
* Medalhas: serão entregues após cruzar linha de chegada.
* Troféus: No palco com pódio, assim que forem fechando as
provas.

Planejamento da sua prova
➢Faça o seu planejamento para fechar a prova dentro do
tempo limite, vencendo também os desafios do percurso.

➢Observe a altimetria acumulada que terá que percorrer.
➢Aproveite os trechos de trilhas e estradas com sombras;
➢Não definimos nesta edição ponto de corte nos 42k, mas
todos devem atentar para o tempo limite da prova de 7hs.

Itens recomendados

• Equipamento de hidratação
•** Atletas dos 42k, capacidade ideal de 1Lt;
•** Atletas dos 21k, capacidade ideal de 500ml
•Kit básico de primeiros socorros (ataduras, antialérgico,
antisséptico, são os principais).
Tênis com trava média para as distâncias 21k e 42k;
•Celular carregado, com crédito para chamada a telefones de
emergência que devem estar salvos na lista de contatos. Estão
divulgados neste guia. (estrangeiros deverão se comunicar
com a organização caso não possuam plano internacional
para compra prévia de chip e crédito local).

Itens Aconselhavéis

GPS / Óculos de proteção / Luvas de proteção;
Tênis com trava média para todas as distâncias;
Bastões de Trekking – se souber usar;
Canelito;
Protetor solar / Repelente contra insetos;
Boné / viseira;

Apito de segurança

Sinalização

* Prestar atenção na sinalização e orientação no percurso.

As marcações utilizadas serão constituídas por:

•Fitas Amarela com inscrição “X-Treme Run”
•Bandeirolas vermelhas
•Marcas de tintas branca no solo - Setas
•Sinalização em árvores, pedras, postes
•Placas de divisão de provas 21km – 42km(sinalizadas)
•Placas de km e indicativas
•Placas de ALERTA: LOCAL DE RISCO

Mapa
Percursos
Pontos de Hidratação são os
divulgados nestes Guia;
Não estão todos sinalizados no
Mapa

Detalhes do Percurso
A largada ocorre na AABB Gramado;
Nos primeiros 5km todos irão passar pelas ruas centrais e
trilha da santinha;
Depois os atletas dos 21km e dos 42km, acessam as trilhas
do Parque dos Pinheiros e seguem percurso alterando trilhas
e estradão.
Cuidado nas passagens pelos pequenos córregos, que apesar
de estarem com pouca água, as pedras podem estar
escorregadias.

Detalhes do Percurso
Ao correr na Estrada, sem bifurcação, se não avistar
sinalização, significa ir em frente. No momento em que tiver
de deixar a estrada para alguma trilha ou da trilha para a
estrada, haverá sinalização bastante visível. Se houver mais
de um caminho a seguir, com certeza o caminho do
percurso vai estar sinalizado.
Nos pontos mais críticos que possam gerar dúvidas, ali vai
estar um staff para orientá-lo, se solicitado.

Detalhes do Percurso
Correr sempre pelo local indicado por placas, fitas e/ou
orientação do staff – ATENÇÃO À SINALIZAÇÃO
também faz parte da prova.

Se chover nos dias que antecedem a prova ou durante a
prova, MUITO CUIDADO, pois as trilhas podem estar
escorregadias, cuidado ao pisar em pedras ou em raízes.
Correr em trilhas obriga o corredor a estar sempre atento a
sinalização. O Staff não está ali para ficar indicando o
caminho.
Ele vai sempre informar quando você perguntar.

Detalhes do Percurso
Jamais jogue lixo no chão: sachês de gel, garrafas e sacos
plásticos (se for flagrado pelo staff, punição de 15 minutos,
descontado no tempo de prova).
Ao estar numa trilha single track, caso o atleta de trás peça
passagem, favor encostar à sua direita ou à esquerda,
permitindo ao atleta ultrapassar pelo seu lado. Ao atleta que
estiver pedindo ultrapassagem, avise “Passando pela
esquerda/direita”.
Se presenciar um atleta acidentado, prestar ajuda. Verificar se o
mesmo tem condições de permanecer ali até o socorro chegar.
Não desrespeitar o regulamento, nem tampouco os staffs da
prova.

Informações
Importantes
Leia atentamente o regulamento modalidade e o presente guia.

Antes de sair de casa, verifique que está levando todos os equipamentos.
Se já retirou o kit, confira se está com número de peito/chip;
Chegue com antecedência no local da prova.
Comunique-se com a organização em caso de necessidade de ajuda.
Estude o percurso e monte sua estratégia de acordo com sua condição
física.
Hidrate-se bem toda a semana anterior ao evento e evite o consumo de
alimentos e medicamentos fora do comum.
Recomendamos que não sejam utilizados fones de ouvidos durante o
percurso para escutar as indicações de staffs, além dos alertas dos outros
atletas.
Chegue com calma aos principais postos de apoio e abasteça de forma
adequada seus recipientes de hidratação.
Nessa situação, não existe tempo perdido.
Reveja sempre a tua estratégia de prova.

Informações
Importantes
egue com calma aos principais postos (PC´s) e abasteça de forma adequada seus

pientes de hidratação. Nessa situação, não existe tempo perdido.
Em trechos de bifurcações e entrada ou saída de trilhas, preste muita atenção na
sinalização.
Também esteja atendo nas travessias da rodovia. Só atravesse no local onde
houver um apoio da organização para auxiliar você.
Nas estradas corra sempre pelo lado direito da via, nunca no centro dela (exceto
quando houver a orientação para correr pelo lado esquerdo).
Divirta-se! Sorria para as fotos! Elas serão lembranças inesquecíveis.

um X-TREME é CORRER E INTERAGIR NA NATUREZA, respeitando o
o do seu corpo.
mpra seu planejamento e cruze com alegria a linha de chegada!

Contatos telefônicos

* Beto Bocalon (Organizador): 54 99699-5056
* Felipe Farias (Percurso) 54 99707-1192
* Juliano Cicaroli (Percurso) 54 99939-2575
* João (Percurso)54 99679-8876 - Resgate
Anderson (Percurso): 54 98103-2552
* Messias (Equipe Socorrista): 54 99175-0845 e 54 996764376
* Adri (Coordenação da Arena da Prova): 54 99902-4201
Registre em seu celular os principais com (*)
A equipe TH2 Eventos deseja a todos uma Excelente Prova!

