
COMPROMISSO DO 
PARTICIPANTE



Para participar da Extremo Sul 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. Ter a capacidade de se adaptar aos problemas  
 previsíveis ou não.

 2.Enfrentar condições meteorológicas sem ajuda externa, que pode ser muito difícil  
 por causa da grande distância e tipo de terreno (noite, vento forte, frio, neblina, chuva,  
 maré alta, trovões); Situações que podem ser de tempestade. A segurança começa por  
 si. 

 3.Respeitar a natureza e todos os alertas da organização. Planeie a sua corrida com  
 antecedência, lendo o regulamento, lendo todos os e-mails da organização. 

 4.Faça-se acompanhar pelos equipamentos exigidos pela organização. A natureza será  
 inclemente com quem não a respeitar. 

 5.Saber gerir, mesmo isolados, os problemas físicos ou mentais gerados por grandes  
 fadigas, problemas digestivos, dores musculares ou articulares, pequenas lesões. Ter  
 sempre presente soluções ou técnicas de auto proteção em situações climáticas  
 extremas. 

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

 7.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.

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

 9.Sob qualquer hipótese, não poderá continuar a prova, mesmo que por conta e riscos  
 próprios, após ser desclassificado. Este é um compromisso de honra que deve   
 respeitar. 

 10.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.

 11.Respeitar todos os intervenientes ligados à organização, os habitantes locais, as  
 tradições, a história e os horários programados. Sempre que achar que algo está  
 errado, faço-o de forma tranquila, serena, sem gritar. “Gentileza gera gentileza”

 12.Em último caso, caso não se considere capaz, por algum momento se sentir menos  
 forte, ou atravessar um momento mais difícil, ouse em não participar na corrida. O seu  
 problema, a sua dificuldade deixa de ser só sua para passar a ser de todos. O seu  
 sucesso é o nosso sucesso.

 13.Concordo em receber todos os e-mails com informações sobre o evento.
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To participate in the Extreme South Ultramarathon, it is essential:

 1. Be fully aware of the extent, specificity of the race and have acquired a real capacity  
 for personal autonomy to manage the difficulties and problems that may arise in this  
 type of event. To have the ability to adapt to problems, foreseeable or not.

 2.Face weather conditions without external help, which can be very difficult because of  
 the great distance and type of terrain (night, strong wind, cold, fog, rain, high tide,  
 thunder); Situations that can be stormy. Safety starts with you. 

 3.Respect nature and all warnings from the organisation. Plan your race in advance,  
 reading the rules, reading all the organization e-mails. 

 4.Be accompanied by the equipment required by the organisation. Nature will be  
 merciless with those who do not respect it. 

 5.Know how to manage, even isolated, physical or mental problems generated by great  
 fatigue, digestive problems, muscular or articular pains, small injuries. Always bear in  
 mind solutions or techniques for self-protection in extreme climatic situations. 

 6.Be fully aware that the role of the organisation is not to help a broker manage their  
 problems.

 7.Inform the Organisation of any health problems you have, for prior knowledge of first  
 aid should you need it, such as diabetes, hypertension, asthma and other chronic  
 illnesses.

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

 9.Under no circumstances may he/she continue the race, even at his/her own risk, after  
 being disqualified. This is a commitment of honour that must be respected. 

 10.The athlete who continues in the race, after disqualification, even at his own risk, in  
 case of disappearance or accident, will be responsible for all the costs that derive from  
 this decision.

 11.Respect all those involved in the organisation, the local people, the traditions, the  
 history and the scheduled times. Whenever I think something is wrong, I do it in a  
 calm, serene way, without shouting. "Kindness begets kindness".

 12.As a last resort, if you don't consider yourself capable, if for some moment you feel  
 less strong, or if you are going through a more difficult moment, dare not to take part  
 in the race. Your problem, your difficulty ceases to be yours alone and becomes  
 everyone's problem. Your success is our success.

 13.I agree to receive all emails with information about the event.
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