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➥ Descrição geral do Patagonia Run 2023 - 42k 

Data: Quinta-feira 13 de abril de 2023 

Horário de largada: 08h00* 
 

Horário máximo de finalização: 20h00 
 
Descrição do percurso 
O Patagonia Run em San Martín de los Andes, Argentina, é um desafio único para atletas de trilhas de 
montanha de todos os níveis.  
O novo percurso 42k acontecerá este ano no Cerro Chapelco, Val del Águila e Miramás. Os corredores 
encontrarão um terreno bastante técnico com uma combinação de diferentes tipos de trilhas com longos 
declives, algumas muito íngremes e significativas mudanças de inclinação, incluindo trilhas de montanha com 
desníveis variados e terreno de diferentes solos, incluindo estradas de extração de madeira, com um ganho 
de elevação cumulativo positivo estimado (D+) de 2.640 metros ao longo de aproximadamente 42,6 
quilômetros. Eles terão que fazer um esforço para superar o tempo de corte na PAS El Ave, Km 22, que será 
às 13h00. A rota subseqüente será extremamente exigente até chegar à PAS Miramás (km 31,5) com um 
novo horário de corte às 15h00. Finalmente, haverá outro corte no km 36 antes da subida final ao morro 
Chapelco às 17h00. O ponto mais alto será a 1.959 metros acima do nível do mar, no cume  do Filo Chapelco. 
95% do circuito é feito em trilhas de montanha e é inteiramente em plena luz do dia, a menos que você 
chegue depois das 18h45 onde você terá que usar sua lanterna de cabeça para iluminar seu caminho . Não 
esqueça que a última hora para chegar é às 20h00. 
Este será um verdadeiro teste de resistência de carreiras de trail atravessando atrativas paisagens das regiões 
próximas a San Martín de los Andes, no multicor outono que o torna num evento único em sua classe, uma 
verdadeira maratona de montanha. 
 
Categorías 
Juvenil Masculino de 16 a 17 anos - Juvenil Feminina de 16 a 17 anos 
Masculina de 18 a 29 anos - Feminina de 18 a 29 anos 
Masculina de 30 a 39 anos - Feminina de 30 a 39 anos 
Masculina de 40 a 49 anos - Feminina de 40 a 49 anos 
Masculina de 50 a 59 anos - Feminina de 50 a 59 anos 
Masculina de 60 a 69 anos - Feminina de 60 a 69 anos  
Masculina de 70 anos e mais – Feminina de 70 anos e mais 
 
Nota: A categoria Juvenil tem caráter participativa, não intervém no do Prêmio Geral 42k, cuja premiação em metálico 
pertence ao Circuito Spartan Trail World Championship (somente para maiores de 18 anos). 

 

Classificação do percurso, avaliação de ITRA:  

          

Credenciamento e Entrega de Kits   

Horário: os turnos disponíveis serão para o día, Quarta-feira, 12 de abril, das 09h00 às 13h30 e das 16h30 às 

22h00. 

Escritório de Corrida: Centro de Eventos Le Village - Rua Gral. Roca 816, San Martin de los Andes. 
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A acreditação vai se realizar organizada por datas individuais, cada participante deve marcar uma data para 
poder ingressar à acreditaçã e um turno para entregar a sacola do corredor se assim o desejar. Essas datas 
ficarão disponíveis on line em seu perfil de corredor e vai se informar quando estiveram disponíveis por e-
mail e redes sociais oficiais de Patagonia Run durante o mês de março 2023. 
 
 Apresentar se com: 

- Comprovante do turno atribuído, que vai recever por e-mail, pode ser exhibido desde o celular. 
- D.N.I. ou passaporte, o utilizado no precesso de inscrição. 
- Certificado de Apto Médico expedido dentro dos 90 días anteriores à data de carreira e onde fique que 

vai participar na distância de 42k - ver certificado modelo aquí  
- MENORES DE 18 AÑOS: 
Devem se acreditar acompanhados por mae, pai ou tutor quem também deve apresentar seu 

documento de identidade e uma Xerox do mesmo, e, se no documento do menor não fica o nome 
dos pais, tem que apresentar partida de nacimento ou documento onde conste a figura de tutor, 
quem deve assinar na acreditação a autorização e a aceitação de responsabilidades do participante. 
Caso não poder se apresentar à acreditação acompanhado por pai/ mãe/ tutor solicitar a 
info@patagoniarun.com copia da Autorização para trazé-la assinada frente ao Notário. 

 
 O kit de corrida completo será entregue contendo:   

- PULSEIRA com Nº de corredor e código de barras: esta pulseira deve se colocar no momento e será 
condição necessária té-la para a entrega de Sacolas de Corredor e para ingresar ao corral de 
LARGADA. 

- DORSAL com o número de corredor e Chip, é de uso obrigatorio durante toda a carreira. 
- SACOLA para o PAS, com o nº de corredor. 
- CAMISETA oficial de carreira, será do tamaño escolhido durante a inscrição, não será posível 

experimentá-la e só poderá trocarse antes de se retirar do salão de acreditações no stand para esse 
fim. 

- PULSEIRA CELÍACO, si assim o informo na inscripção, para ser apresentada nos Postos de Asistência e 
assim ter acesso aos alimentos sem TACC. 

 
Importante:  

O retiro do Kit é pessoal exclusivamente. 
Ser pontual, chegar ao lugar com 15 minutos de anticipação, NÃO antes, para não ter que esperar fora 
do salão. 
Não se pode ingressar com acompanhantes, exepto os menores de idade que devem ingressar com mãe, 

pai ou tutor. 
 

Recepção de Sacola para Posto de Assistência Total: PAS El Ave  

Horário: os turnos disponíveis para este paso serão para os dias: Quarta-feira, 12. 
Local: Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional - Rua Tte. Gral. Roca, na esquina da Rua Rivadavia. 

 
 Apresentarse com: 

- Turno atribuído para a recepção de Sacola de Corredor. Mostrar o comprovante.  
- Pulseira de corredor colocada, para ser lida com pistola de barras. 
- Sacola a entregar, peso máximo de 3 quilos por sacola. 

 

https://inscripcionesonline.com.ar/pr2023/perfil/?lang=en
https://www.patagoniarun.com/br/reglamento
mailto:info@patagoniarun.com
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IMPORTANTE: Ao entregar as sacola vai se proporcionar ao participante um recibo, que será condição 
obrigatória apresentá-lo, para depois poder retirá-la no Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional - 
Rua Tte. Gral. Roca, na esquina da Rua Rivadavia, na Sexta-feira 14, das 09h00 às 19h00. 
 

Palestra Técnica 42k 

Será on-line e estará disponível no canal Youtube de Patagonia Run e em www.patagoniarun.com no 
domingo 9 de abril. 
 

Largada - Transporte - Guarda-volumes  

Horario de Largada: Quinta-feira , 13 de abril, 08h00* 

Local de Largada: Base do Chapelco Ski Resort. 
 

*As largadas serão por carrais, durante a acreditação vai se informar a cada participante o corral atribuído de 
largada segundo o “tempo estimado de carreira” informado na inscrição.  

 
Transporte até a largada 42k 
Exclusivamente para os corredores 

Das 05h30 às 07h15 último horário 
PAS Transfers - Plaza San Martín nas ruas Roca e Tte. Coronel  

Reserve seu lugar no transporte oficial quando solicitar sua data para credenciamento através de seu perfil 
de corredor. 
⚠️ Os veículos oficiais de corrida terão prioridade de acesso e circulação na estrada de acesso à base do 
Chapelco Ski Resort sobre os veículos particulares. 

 
Guarda volumes 
Serviço gratuito de guarda volumes para corredores: 

1. A recepção será a partir de uma hora antes da largada na Base de Chapelco Ski Resort. 
2. Devolução de elementos do guarda volumes mediante a apresentação do pulseira / dorsal com 
número de corredor ou do RG do corredor na mesma Quinta-feira, no mesmo local de recepção, até 
às 20h00 na base do Chapelco Ski Resort. 

 

Chegada 

Quinta-feira , 13, até as 20h00. 
Local: base do Chapelco Ski Resort. 
Ao chegar, o corredor poderá pegar uma bebida quente e/ou fria, retirar sua medalha finisher e será 
convidado a evacuar a área do curral de chegada para alongar e relaxar nas proximidades. 
 

Entrega de Prêmios 42k  

Quinta-feira , 13 – 13h00: Entrega de Prêmios Categoria General 42k 
 

Quinta-feira , 13 – 16h00: Entrega de Prêmios Categoria por idades 42k 
 

Local: base do Chapelco Ski Resort. 
 
 
 

http://www.patagoniarun.com/
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Premiaҫão 
• Prêmios em metálico: 

1ro Lugar Geral 42k Masculino e Feminino – U$D 5.000*. 
2do Lugar Geral 42k Masculino e Feminino – U$D 1.500.* 
3ro Lugar Geral 42k Masculino e Feminino – U$D 1.000*. 
 

*Nota: Ou seu equivalente em moeda local (ARS) à taxa de câmbio oficial do Banco Nacion Argentina no dia da 
transferência. Os prêmios serão pagos dentro dos 120 dias após o evento. 

 

• Troféus para os 3 primeiros da classificação 42k Geral Masculina e Feminina.  
 
Categorias por Idades 42k 

• Medlhas para os 3 primeiros de cada categoria por idade Masculina e Feminina. 

 
Categoria Juvenil 42k 

• Medlhas para os três primeiros da classificação promocional Juvenil Masculina e Feminina. 
 
Nota: Aos efeitos da premiação, os corredores premiados na Categoria Geral, não serão premiados em suas respectivas 
categorias por idade, permitindo assim a outros corredores acessar aos pódios das categorias por idade. 

 

Elementos Obrigatórios 

- Comprovante do Turno atribuído para Acreditação, ficará disponível na web o sistema para solicitar a data 
a meados de março 2023. 

- Exame Médico. Onde conste: Nome, sobrenome e DNI do corredor e um texto que inclua que ele se 
encontra apto médica e fisícamente para participar nos 42k de Patagonia Run (deve esclarar a distância). 
Deve ter data dentro dos últimos 90 dias anteriores à realização da carreira, assinatura e selo do médico 
que o fez. 
Descarregar certificado modelo aquí . 

- Pulseira de corredor.  

- Dorsal com Número de corredor sempre visível de frente durante toda a prova. Há postos de Controle em 
lugares distantes que arrecadam informação dos corredores e DEVEM ver o número perfeitamente. 

- Apito de emergência ou náutico (adequado para a atividade). 

- 1 Lanterna Frontal ou de mão: de 200 lumens ou superior. Os participantes de 42k devem começar com 
seus faróis ou luzes de mão acesas e mantê-las acesas até as 8h30 da manhã. Se continuarem no circuito 
a partir das 17h00, devem ter a luz frontal acesa e a partir das 18h45 deve estar acesa. Pode acontecer 
que, devido à baixa visibilidade, o uso da Lanterna seja indicado antes da largada e/ou durante a corrida, 
por isso é importante fornecer baterias com autonomia por 12 horas. Não serão aceitas luzes que 
funcionem mal ou que estejam mal iluminadas. Seremos inflexíveis com a iluminação, pois ela é um 
elemento crítico de segurança. 

- Xícara ou Copo Pessoal. 

- Sacolas com fechamento hermetico (tipo Ziploc) para armazanar os alimentos dados nos PAS.  

- Roupas quentes. Quando a temperatura mínima prevista para qualquer parte do percurso for extrema e os 
organizadores a considerarem um risco maior, os organizadores podem solicitar que os seguintes itens 
sejam levados na mochila do corredor como mandatório: Calça longa ou de abrigo. Casaco quebra-vento. 
Micropolar ou casaci de abrigo. Luvas. Gorro de polar ou similar. 

https://www.patagoniarun.com/br/reglamento


 
 

Patagonia Run 2023 | Guia do Participante 42k | Página 7 de 13 

Isto será confirmado durante a palestra técnica, no dia anterior à largada da carreira.  
 

Recomendações sobre o tipo de equipamento 
Dependerá do clima, mas, inicialmente a nossa recomendação é a seguinte:  

▪ Pochete com bolso para garrafa de água ou camelbak, ou mochila com kit de hidratação. É conveniente que 
tanto a mochila como a pochete não sejam muito grandes, porque deverão atravessar alguns lugares 
estreitos (por exemplo, cercados). Além disso, deverão levar todo o lixo gerado até o próximo Posto de 
Assistência. 

▪ Luvas tipo segunda pele impermeáveis e respiráveis. É provável que haja temperaturas baixo cero na 
madrugada. 

▪ Indumentária térmica transpirável. (fleece) 
▪ Quebra-vento resistente à água.  
▪ Calças leggings (esportivas). Há setores do circuito com abrolhos e, por esse motivo as calças (leggings) 

preferentemente, devem possuir alto conteúdo de lycra (escorregadia).  
▪ Tênis com boa tração.  
▪ Polainas baixas para os tênis, a fim de evitar abrolhos, lama e pedras.  
▪ Protetor solar. 
▪ Gola Multifuncional (espécie de cachecol de tecido elástico tubular) 
▪ Boné. 
▪ Óculos: levar em consideração que transitarão por setores de bosques sombrios e também por áreas de 

pampas abertas e ensolaradas, tendo que adaptar os óculos.  
▪ Caneleiras leves: devido ao trânsito prolongado por trilhas de baixa vegetação este suplemento protege as 

pernas de lesões. 

Nota: Incluir troca de roupa seca. 

 

➥ Informação sobre o percurso 
Convênios especiais de passagem por campos privados, instituições e população com áreas de pastoreio 
obrigam a não habilitar o acesso às trilhas até 72 horas antes da competição.  

 

Altimetria 

NOTA: As diferenças que podem surgir das Altimetrias Gerais publicadas acima são devidas a mudanças nos 
circuitos. Não se compartilharão os tracks para GPS da carreira. 
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NOTA: não se compartilharão os tracks para GPS da carreira. 
 

Posto de Assistência (PAS) 

 

Postos de Assistência 
Distância (*)  

da Largada em km 
Horário de corte 

PAS Pradera del Puma 11 - 

PAS El Ave 22 13h00 

PAS Miramás 31,5 15h00 

Meta 42,5 20h00 

(*) Distâncias  arrendondadas. 
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Posto de Assistência Total - Posto El Ave  

Caso seja necessário, os participantes podem deixar seu equipamento, dentro da sacola Pink provista no kit. 

As sacolas se receberão no Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional - Rua Tte. Gral. Roca, na esquina 
da Rua Rivadavia, no día: quarta-feira 12 com data previa, adquirida de maneira on line em seu perfil de 
corredor e têm que apresentar a pulseira de corredor que tem um código de barras. 

O peso do equipamento deve ser, no máximo, de 3 quilos. Os corredores poderão deixar só uma sacola para 
o Posto de Assistência Total. As sacolas de equipamento não serão refrigeradas. A Organização não é 
responsável pela perda de sacolas.  

A sacola será fechada na frente do corredor, com uma identificação do Posto ao que será enviada e com o 
número de corredor.  

O participante receberá um recibo, que será de condição obrigatória apresentá-lo, para logo poder retirar 
sua sacola na quinta-feira 14, de 09h00 até 19h00 no Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional. 

A Organização o trasladará no dia da corrida ao Posto de Assistência Total El Ave.  

A sacola do corredor só pode ser usada no PAS El Ave, não é permitido o acesso à sacola do corredor no PAS 
Miramás. Este esclarecimento se deve ao fato de que os dois PAS estão localizados próximos um do outro. 

Todas as bolsas não retiradas serão levadas ao escritório da TMX em Buenos Aires na segunda-feira 17 de 
abril, e estarão disponíveis por 7 dias após 1 semana, data após a qual não serão aceitas reclamações. Aqueles 
que precisam que sejam enviados pelo correio terão que pagar o custo de envio. 

 

Postos de CORTE com Encerramento de Circuito 

Haverá postos de corte com encerramento do circuito. Os horários de corte foram estabelecidos com 
margens folgadas para que os competidores possam completar o percurso. No entanto, o participante que 
chegue a estes postos após o horário definido como limite pela organização, não poderá seguir participando 
por razões estritas de Segurança. Não lhe reassociará a outra distância menor. Sua classificação aparecerá 
como "DNF " (sigla internacional que significa Não completou o percurso). O registro individual da aplicação 
desta regra ficará no posto. 
A decisão de Finalizar no ponto mencionado é INAPELÁVEL. 

Os atletas que abandonarem a corrida ou que estiverem fora dos horários máximos dos postos de controle 
serão trasladados em veículos da organização até o Escritório de Corrida no centro da cidade. Os traslados 
serão realizados mediante determinação da organização. 

 

Postos de Assistência 
Hora de Corte PAS (*) 

Horário REGULAMENTÁRIO a partir do qual NÃO pode SAIR um 
competidor ao próximo PAS 

PAS El Ave 13h00 

PAS Miramás 15h00 

Corte Mallín Grande 17h00 
Meta 20h00 

(*) Refere-se à hora relógio e NÃO às horas de corrida 
 
 
 

https://inscripcionesonline.com.ar/pr2023/perfil/?lang=en
https://inscripcionesonline.com.ar/pr2023/perfil/?lang=en


 
 

Patagonia Run 2023 | Guia do Participante 42k | Página 10 de 13 

Serviços em Postos   

 

 Opções de alimentos GLUTEN FREE estarão disponíveis em todos os PAS.  

Empanadas Vegan estarão disponíveis como uma opção. 
 

Largada 
▪ Bebidas quentes e frias 
▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo 
▪ Banheiros 
▪ Segurança Médica 
▪ Guarda volumes  

 
PAS Pradera del Puma  
▪ Bebidas quentes e frias 
▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo | Caldo | Empanadas 
▪ Banheiros 
 

PAS El Ave - Puesto de Asistencia Total 
▪ Bebidas quentes e frias 
▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo | Caldo | Sopa |Empanadas 
▪ Banheiros 
▪ Segurança Médica 
▪ Sacola do Corredor  
 

PAS Miramás 
▪ Bebidas quentes e frias 
▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo | Caldo | Sopa |Pizzetas | Produtos de padaria 
▪ Banheiros 
▪ Segurança Médica 
 

Chegada 
▪ Bebidas quentes e frias 
▪ Snacks |Frutas |Biscoitos  
▪ Segurança médica  
▪ Banheiros 
▪ Guarda volumes 

 
(!) O Equipe Médico estará disponível em todo o circuito para emergencias.  

 

Marcação de Circuitos 

Os circuitos estarão claramente identificados em toda sua extensão para que os competidores possam 
correr sem riscos de extravios. 
As marcas serão de seis tipos, farão referença ao trazado do circuito as fitas brancas com logo de Patagonia 
Run e as fitas refletivas. As fitas amarelas marcarão os setores por onda NÃO tem que ir. 
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• Branca com logotipo Patagonia Run :É a fita principal que marca todos os percursos. Os 
competidores só devem se orientar por estas fitas para saber que estão na trilha ou setor da corrida. No 
bosque, as fitas serão colocadas nas árvores, arbustos e canas. Nas pampas, as mesmas serão colocadas 
nas canas. Os corredores devem seguir as marcas. Se em algum trecho de bosque ou clareira não é possível 
ver as fitas brancas durante 1 km os competidores deverão voltar até o último ponto onde avistaram uma 
fita. As marcas com fitas serão mais frequentes em setores intrincados do bosque ou da montanha. Onde 
exista uma única trilha ou pampa, estas serão colocadas com uma distância suficiente de modo que os 
competidores, com só olhar, possam identificar o itinerário sem se perder. 

• Fita Amarela: As trilhas ou caminhos que estão proibidos transitar serão fechados unicamente com fitas 
amarelas. Os atletas não devem cruzar nenhum setor com fita amarela.  

• Fita Laranja: se por neve ou falta de contraste requere se marcação adicional vão se utilizar fitas brancas 
com logo e fitas laranjas juntas para sinalar o sentido da carreira.  

• Fitas Refletoras Brancas: como marcação principal para o trecho noturno, se empregará fitas reflecivas 
brancas (e algumas amarelas). Com a luz frontal poderão seguir o trajeto.  

• Sacolas Laranjas: vai se reforçar a marcação com sacolas laranjas que vão ficar sobre o terreno para 

marcar setores de montanha com baixa visibilidade.  

 

• Flechas Refleitivas:  vão indicar a direção a seguir, podem ser: vertical, diagonal u 

horizontal:  

• Em todos os cruzamentos críticos haverá bandeirinhas sinalizando o caminho correto. 

Devido à extensão dos percursos, aos setores com múltiplos cruzamentos de trilhas e às variações do terreno, 
recomendamos aos competidores olhar constantemente à sua frente à procura das fitas de identificação. 
Haverá abundante marcação, mas é importante não ingressar inadvertidamente em trilhas não sinalizadas 
nem em atalhos, e seguir as instruções dos bandeirinhas a fim de evitar extravios. É importante observar a 
marcação e os cartazes indicadores dos PAS. Não tomar como referência o corredor à sua frente. 
 

➥ Protocolo de Abandono 
Em caso de abandono, o competidor tem a obrigação intransferível de avisar à organização. 
É muito importante dar aviso de abandono, caso contrário o participante será presumido perdido e 
causará inconvenientes evitáveis.  
O aviso só será recepcionado pelo chefe de cada um dos Postos, seja nos PAS, na Largada ou Meta, o chefe 
de cada lugar será devidamente identificado. Os bandeirinhas ou pessoal fora desses lugares, não 
registrarão o aviso de abandono. Os traslados para a Base do Chapelco Ski Resort serão realizados 
mediante determinação da organização at. 
 

➥ Lixo 
A competição ocorre dentro do Parque Nacional Lanín. Sem dúvida, o contexto paisagístico onde é realizado 
constitui um fator chave de grande parte do sucesso do evento. Conservar esta paisagem é tarefa de todos 
nós, daqueles que moramos aqui e dos visitantes.  
Por esse motivo, fica proibido jogar lixo durante a carreira. Haverá contêineres de resíduos dentro dos Postos 
de Assistência e a 100 e 300 m da saída para a trilha.  



 
 

Patagonia Run 2023 | Guia do Participante 42k | Página 12 de 13 

Seremos inflexíveis com as pessoas que joguem lixo nos circuitos através da desqualificação. Ter uma corrida 
limpa depende de todos nós. 
 

➥ Dicas de Corrida 

• Terreno: Trilhas largas iniciais com Ascenso franco e gradual até alcançar os Mallines da Pala. Desde aí 
descida gradual por trilha cruzando pistas até chegar à Plataforma 1600 de Chapelco. Desde aqui 
ascenso por Pista 63 até caminho rípio até o ponto (1740 msnm). Neste ponto ascenso franco até 
conectar subida ao Filo de Chapelco com rampa de 33° de pendente nos últimos 400 mts. Desde este 
filo se percorre todo por trilha até chegar à cume do C° Teta, ATENÇÃO ao descer o morro, é muito 
escorregadio!!, e depois descida ao longo de Pista el Tubo até PAS Pradera do Puma (km 11). De lá, 
você subirá primeiro cerca de 600 metros até a entrada à esquerda na floresta atrofiada e uma descida 
técnica através da floresta de lenga por um caminho sinuoso de ñires até chegar ao Mallín de Val del 
Águila. A partir deste ponto, atravessamos Mallín na direção leste em caminhos gradualmente 
ascendentes passando por 3 mallines de altitude até nos juntarmos a trilha da subida para PAS El Ave 
(km 22). Lembre-se que aqui há um corte de tempo às 13h00. Da PAS El Ave subimos por trilhas até o 
Filo de la Buitrera e seguimos este Filo com uma subida suave até chegarmos à Buitrera. Tome cuidado 
aqui porque a descida inicial de 300m é PERIGOSA devido ao terreno íngreme com pedras soltas, 
haverá cordas para se agarrar. Então o caminho é plano e leva à estrada em Vallescondido onde você 
subirá até o PAS Miramás (km 31,5) (horário de corte 15h00). A partir deste ponto, você desce em um 
caminho madeireiro até um novo Mallín onde você vai novamente para o Val del Águila em trilhas 
gradualmente ascendentes. No ponto antes da subida ao Cº Chapelco (km 36), haverá um novo corte 
de tempo às 17h00. Neste Mallín começa uma subida muito íngreme pelas trilhas da floresta até 
chegar ao início da Pista Panamericana. Desde aí descida pronunciada por trilhas no bosque até a Base 
do Cerro onde termina a carreira. A Meta vai ser no mesmo lugar da Largada. 

• Calçado com muito bom grip. Polainas não são fundamentais mas servem em trilhas de bosque e estepe, 
porém, este ano há muito abrojo que afeitam bastante. Vestimenta segundo o clima: pode fazer muito 
frio e chuva. O calçado ficará inevitavelmente molhado ao cruzar vários riachos e os últimos 300m 
antes da subida para Chapelco que corre em um riacho. A exposição ao vento é importante na travessia 
entre o cume do Filo Chapelco e Mallín Grande, assim como muito baixas temperaturas (-5°C) e incluso 
neve. Prever troca de roupas em PAS El Ave para substituir o molhado.  

Ver prognóstico, recomendamos istos link onde vai poder ver o parte climático de cada um dos 
seguintes PAS (mais confiável desde as 48 hs previas à carreira). 

Base Chapelco Ski Resort: https://www.windguru.cz/735262 

PAS Miramás: https://www.windguru.cz/735249 

Filo Chapelco: https://www.windguru.cz/735240 

• Hidratação necessária: 600 a 1000 ml (aprox) segundo o peso por hora de carreira. Calculem o necessário 
segundo distancia a cada PAS e Meta. Lembrem que entre PAS Pradera del Puma e PAS El Ave há 11 
km. Prevejam ter sua própria reserva de líquidos. É chave beber líquidos com sales, beber agua sem 
sales pode provocar problemas graves na saúde. A água dos arroios não é potável, porém não está 
contaminada. É preferente o água que entregam em PAS e a própria.  

• Gasto calórico segundo o peso aprox. desde 2200 a 4200 kcal total para os 42K. 1 barra energética ou 
gel=200Kcal. Em esta distância é importante incorporar alimento sobre tudo desde os 45 min de 
carreira e cada 45 minutos até o final. O alimento útil é muito variável, mas devem ser hidratos de 
carbono. Barras, géis ou outros. Nos PAS há abundante mas é conveniente incorporar energia entre 

https://www.windguru.cz/735262
https://www.windguru.cz/735249
https://www.windguru.cz/735240
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PAS. Escolham os alimentos (barras, etc.) que já tem experimentado. Treinem a hidratação e 
alimentação, não experimentem na carreira.  

• Comer alimentos 2 horas previas ἁ largada para evitar abdômen cheio e hidratar se até antes da largada 
é CHAVE.  

• Lanterna com muito boa iluminação (mínimo 200 lúmenes). Eles devem usá-lo no início até as 8h30 
da manhã e, se estiverem atrasados para o retorno. Se você estiver no circuito depois das 17h00 
você DEVE colocar sua luz frontal e às 18h45 você DEVE ligá-la. Isto é regulamentar ainda que se 
veja bem. Se você não tiver uma lanterna em funcionamento neste momento, você será retirado 
da corrida por ser um perigo para a segurança! 

• Sinal de telefone variável presente desde a largada até PAS Pradera del Puma. Depois pouco. Variável 
em PAS Miramás. Presente desde a subida para Chapelco até a linha de chegada. 

• Seguir fitas brancas com logo e dicas de Bandarilheiros. Se há neve em cume do Filo Chapelco e Filo 
Buitrera vai se reforçar a sinalização com fitas laranjas e luzes vermelhas e brancas piscando. Atenção 
ao cartaz sempre!!. Não cruzar fitas amarelas que curtam trilhas que não devem transitar. Não siga 
o grupe de pessoas. 

• Se decidir abandonar é fundamental avisar. É muito importante dar aviso de abandono, caso 

contrário o participante será presumido perdido e causará inconvenientes evitáveis.  Devem fazé-

lo somente ao chefe de PAS, resgatistas, largada ou meta. Não avisar a banderilheiros, eles só 

marcam o caminho. Em PAS El Ave, PAS Miramás e Corte del Mallín Val del Aguila haverá transporte 

até a Base do Chapelco Ski Resort com saídas horárias.  

 

➥ Contato 
www.patagoniarun.com - info@patagoniarun.com 

Escritorio de carreira: móvil +54 11 64953446 

NQN Eventos – Rudecindo Roca 619 - San Martín de los Andes - +54 2972 420 949 

 

http://www.patagoniarun.com/
mailto:info@patagoniarun.com
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	Local: base do Chapelco Ski Resort.

	(*) Distâncias  arrendondadas.
	(*) Refere-se à hora relógio e NÃO às horas de corrida
	Largada
	▪ Bebidas quentes e frias
	▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo
	▪ Banheiros
	▪ Segurança Médica
	▪ Guarda volumes
	PAS Pradera del Puma
	▪ Bebidas quentes e frias
	▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo | Caldo | Empanadas
	▪ Banheiros
	▪ Bebidas quentes e frias
	▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo | Caldo | Sopa |Empanadas
	▪ Banheiros
	▪ Segurança Médica
	▪ Sacola do Corredor
	PAS Miramás
	▪ Bebidas quentes e frias
	▪ Snacks |Frutas |Biscoitos |Marmelo | Caldo | Sopa |Pizzetas | Produtos de padaria
	▪ Banheiros
	▪ Segurança Médica
	Chegada
	▪ Bebidas quentes e frias
	▪ Snacks |Frutas |Biscoitos
	▪ Segurança médica
	▪ Banheiros
	▪ Guarda volumes
	• Em todos os cruzamentos críticos haverá bandeirinhas sinalizando o caminho correto.

