
FAQ



Qual a distância que o percurso tem de ter?
Oficialmente terá de ter 6706 metros. O primeiro objectivo é que no final 
da 24ª volta tenhas completado as 100 milhas num dia. 

E o desnível positivo, qual é?
Nas duas edições anteriores rondava os 130 metros. O nosso objectivo, 
no futuro, é baixar esse desnível para valores bem mais baixos. Não é 
uma tarefa fácil, mas é possível. 

Quanto tempo tenho para completar a volta?
60 minutos. 
As partidas serão sempre à hora certa e todos ao mesmo tempo. A nossa 
primeira volta está marcada para as 11 horas do dia 28/4/2023. Quem não 
estiver a essa hora, está fora da competição.

Há algum sinal para assinalar as largadas?
Sim. 
Haverá três sinais sonoros aos 3, aos 2 e a 1 minuto da saída para a volta. 
Quem não estiver no “curral” ao toque do sino, à horas certa, está 
desclassificado. 

Posso ter assistência no percurso?
Não. 
Estão proibidas as ajudas por terceiros no percurso da corrida. Esse 
apoio só é possível na chegada e nos locais destinados pela organização. 

Quem vence a corrida?
Para vencer terão de desistir todos os outros competidores. Ao ficar 
apenas um, esse elemento terá de completar a totalidade da volta 
dentro dos 60 minutos regulamentares. Se isso acontecer será 
declarado vencedor e todos os outros DNF. 

... e se todos desistirem e o atleta finalista não concluir a distância 
dentro do tempo regulamentar ou abandonar a corrida?
Nesse caso serão todos DNF e não haverá vencedores. 
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How far does the course have to be?
Officially it has to be 6706 metres. The first goal is that at the end of the 
24th lap you have completed the 100 miles in one day. 

And the positive gradient, what is it?
In the previous two editions it was around 130 meters. Our goal, in the 
future, is to lower the positive drop to a much lower level. It is not an easy 
task, but it is possible. 

How long do I have to complete the lap?
60 minutes. 
The starts will always be on time and all at the same time. Our first lap is 
scheduled for 11am on 28/4/2023. Anyone not there at that time is out of 
the competition.

Is there a sign to signal the starts?
Yes. 
There will be three sound signals at 3, 2 and 1 minute from the start of 
the lap. Whoever is not in the "corral" at the bell at the right time is 
disqualified. 

Can I have assistance on the course?
No. 
It is forbidden the help by third parties on the race course. This support 
is only possible at the arrival and in the places designated by the 
organization. 

Who wins the race?
To win, all the other competitors must withdraw. If only one competitor 
remains, he will have to complete the entire lap within 60 minutes. If this 
happens, he will be declared the winner and all the others DNF. 

... what if they all drop out and the finalist doesn't complete the 
distance within the regulation time or abandons the race?
In that case they will all be DNF and there will be no winners. 
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