
COMPROMISSO DO 
PARTICIPANTE



Além de ser particularmente longa, a corrida é feita em condições que podem 
ser muito difíceis (O calor intenso,  a fadiga, a noite, o frio em especial durante 
a noite, a chuva, falta de sono, a sede e alguns trechos técnicos e de elevado 
desnível são fatores a ter em conta). O treino adequado e uma real capacidade 
de ser autossuficiente são essenciais para concluir com sucesso essa aventura 
individual.

Por conseguinte, para participar, é essencial:

Estar absolutamente ciente da distância e das especificidades da corrida;
Estar mentalmente e fisicamente preparado;

Ter adquirido, antes da prova, uma real capacidade de autonomia pessoal para 
gerir as dificuldades e problemas que podem advir neste tipo de evento. 
Considere em especial o seguinte:

. Saber como lidar sozinho, sem ajudas, em condições climáticas que podem 
ser difíceis (Calor, noite, vento, frio por vezes, ou chuva em especial à noite);

. Saber ser capaz de gerir os problemas físicos ou psicológicos, mesmo quando 
isolados, devido à fadiga, problemas gastrointestinais, musculares ou dores 
nas articulações, bem como pequenas feridas e escoriações causadas pela 
ação prolongada do esforço.

. Ter sempre em conta que o papel da Organização não é ajudar os atletas a 
superar os normais problemas que podem ocorrer numa corrida como o Oh 
Meu Deus. A segurança começa sempre por si e depende da sua capacidade 
de resposta a quaisquer problemas o seu bem-estar e capacidade para 
finalizar a prova.

É altamente recomendado ter participado noutras corridas com distâncias 
longas e a exigirem noites sem dormir, principalmente se o seu desejo é 
participar nas corridas de 100 ou mais quilómetros.

É obrigatório um certificado médico que ateste a aptidão para prática de 
desportos competitivos, e especificamente para os de ultra-resistência.
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Besides being particularly long, the race is run in conditions that can be very 
difficult (Intense heat, fatigue, night, cold especially during the night, rain, lack 
of sleep, thirst, and some technical stretches and high gradients are factors to 
be taken into account). Proper training and a real ability to be self-sufficient 
are essential to successfully complete this individual adventure.

Therefore, to participate, it is essential:

Be absolutely aware of the distance and the specifics of the race;
Be mentally and physically prepared;

To have acquired, prior to the race, a real capacity for personal autonomy to 
manage the difficulties and problems that may arise in this type of event. 
Consider in particular the following:

. Know how to cope alone, without help, in weather conditions that can be 
difficult (Heat, night, wind, cold sometimes, or rain especially at night);

. Know how to be able to manage physical or psychological problems, even 
when isolated, due to fatigue, gastrointestinal problems, muscular or joint 
pain, as well as small wounds and abrasions caused by the prolonged action of 
the effort.

. Always bear in mind that the role of the Organization is not to help athletes 
overcome the normal problems that can occur in a race like Oh My God. Safety 
always starts with you and your well-being and ability to finish the race 
depends on your ability to respond to any problems.

It is highly recommended to have participated in other races with long 
distances and requiring sleepless nights, especially if your desire is to 
participate in races of 100 kilometers or more.

A medical certificate attesting to fitness for competitive sports, and 
specifically for ultra-endurance sports, is mandatory.
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