
CORRIDA EM MONTANHA 

                                                                                                                                                

Travessia Columbia St. Martin 

 elcrucecolumbia.com 

Quando 

Quarta-feira 4 para 8 de dezembro de 2019 

Entre 08:00 e 16:00 

Onde 

Parque Nacional Lanín 

Província de Neuquén, Argentina 

 

O objetivo da corrida é atravessar os Andes, juntando Argentina e Chile. 

Em uma distância de mais de 100 km, dividido em 3 etapas. 

Como a cordilheira dos Andes oferece muitas etapas para ingressar nos dois países, a rota muda a cada 

ano, mantendo sempre estruturas geográficas únicas no mundo. 

Os lugares onde o evento acontece são de uma beleza incomparável. Os corredores atravessam 

montanhas e vulcões, picos nevados, florestas, lagos, vales e áreas rochosas. 

Apesar de serem realizadas durante o verão, as variações climáticas são enormes. Algumas edições 

foram acompanhadas por espetaculares dias ensolarados, com temperatura que pode chegar a 20º. C. 

Outros, no entanto, enfrentam corredores com condições climáticas verdadeiramente adversas que 

podem incluir frio, neve, ventos fortes e chuvas fortes. 

Por tudo isso, o requisito físico para os corredores é enorme e requer intenso treinamento prévio. É 

uma corrida para quem gosta de aventura e está disposto a enfrentar 3 dias correndo e morando no 

meio das montanhas, suportando todas as dificuldades que isso implica. 

Embora seja uma corrida de aventura extrema, ela consegue atrair um grande número de corredores 

de todo o mundo. Mais de 2000 corredores de 35 países diferentes participaram da última edição, um 

recorde para uma corrida de montanha de três dias. 

Homens e mulheres de diferentes idades, principalmente amadores e alguns de elite, que 

compartilham sua paixão por entrar em uma aventura que testará seus próprios limites estão 

misturados entre os corredores. 

A corrida é realizada em equipes de 2 pessoas (senhoras, senhores ou mistas) que devem permanecer 

juntas durante todo o passeio. Na edição XII, devido à alta demanda, decidimos adicionar a categoria 

INDIVIDUAL. 

O esforço e a dedicação de tempo, energia e recursos exigidos pela raça fazem com que sejam vividas 

emoções intensas e geradas memórias inesquecíveis. 

 

Fonte: https://tusdesafios.com/events/el-cruce-columbia-san-martin-2019 
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