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Para participar na Terra de Gigantes Ultramarathon, é essencial:

1. Ter a plena consciência da extensão, especificidade da prova e ter adquirido 
uma real capacidade de autonomia pessoal para gerir as dificuldades e problemas 
que podem advir neste tipo de evento.

2.  Ter a capacidade de se adaptar aos problemas existentes, previsíveis ou não 
previsíveis, como por exemplo a mudanças bruscas nas condições climatéricas.

3.  Enfrentar condições meteorológicas sem ajuda externa, que podem ser muito 
difíceis devido à distância e tipo de terreno (noite, vento forte, frio, neblina, chuva);

4. Saber gerir, mesmo isolados, os problemas físicos ou mentais gerados por 
grandes fadigas, problemas digestivos, dores musculares ou articulares, pequenas 
lesões.

5. Esteja plenamente ciente de que o papel da organização não é ajudar um 
corretor a gerenciar seus problemas.



6. Informar a Organização de qualquer problema de saúde que tenha, para 
conhecimento prévio dos primeiros socorros, caso necessite, tais como: diabetes, 
hipertensão, asma e outras doenças crónicas.

7. Acatar toda e qualquer decisão da organização. Inclusive aceitar a retirada da 
prova quando for desclassificado.

8. Sob qualquer hipótese, não poderá continuar a prova, mesmo que por conta e 
riscos próprios, após ser desclassificado.

9. O Atleta que continuar em prova, após a desclassificação, mesmo por conta 
própria, em caso de desaparecimento ou acidente, será responsável por todos os 
custos que decorrer dessa decisão.

10. Respeitar-se a si próprio, tomando as decisões mais sábias. Respeitar os locais, 
tradições e os colegas de toda a jornada. Eles, mais os voluntários, os nativos e toda 
a organização são parte de um todo que tudo farão para que a tua jornada seja de 
sucesso e plenitude.
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To participate in the Terra de Gigantes Ultramarathon, it is essential:

1. Being fully aware of the extent and specificity of the race. It is essential to 
acquire a real capacity for personal autonomy to manage the difficulties and 
problems that can arise in this type of event.

2.   Have the ability to adapt to existing problems, predictable or not, such as 
sudden changes in weather conditions.

3.  Face weather conditions without outside help, which can be very difficult due 
to distance and type of terrain (night, strong wind, cold, fog, rain);

4. Know how to manage, even in isolation, physical or mental problems generated 
by major fatigue, digestive problems, muscle or joint pain, minor injuries

5. Be fully aware that the role of the organization is not to help a runner manage 
his problems.



6. Inform the Organization of any health problems he/she may have, for prior 
knowledge of first aid, should he/she need it, such as: diabetes, hypertension, 
asthma and other chronic diseases.

7. Accept any and all decisions made by the organization. Including accepting the 
withdrawal of the race when disqualified.

8. Under no circumstances may you continue the race, even at your own risk, after 
being disqualified.

9. The athlete who continues in the race, after being disqualified, even at his own 
risk, in case of disappearance or accident, will be responsible for all the costs 
resulting from this decision.

10. To respect oneself by making the wisest decisions. Respect the places, 
traditions, and fellow travelers. They, plus the volunteers, the natives and the entire 
organization are part of a whole that will do everything to make your journey 
successful and fulfilling.




