
CORRIDA EM MONTANHA 

                                                                                                                          

Andes Infernais 

 andesinfernal.voog.com 

Quando 

Domingo 2 para 8 de fevereiro de 2020 

Entre 06:00 e 18:00 

Onde 

Área Perto dos Centros de Esqui em Frente à Região Metropolitana de Santiago, Chile. 

Todo mundo sabe que somos grandes fãs de Barkley, tomamos muitos de seus ingredientes, 

adicionamos Skyrunning ao estilo sul-americano com muito pouco oxigênio, muitos quilômetros, um 

pouco de trilha punk, muita tecnologia, auto-suficiência total e a transformamos na sétima versão de 

Infernal Andes . 

No ano passado, os corredores tomaram os assentos em um piscar de dedos, pela novidade de ter 

uma corrida de alto nível gratuita. Mas quando as emoções saíram e dimensionaram o que elas 

estavam criando, 70% das cotas tomadas foram perdidas por não aparecerem. 

A corrida ainda é gratuita, mas para resolver o problema de assentos perdidos, implementamos uma 

pequena taxa de pré-inscrição para filtrar. Como compensação, enviaremos a você uma camiseta dos 

Andes Infernais para sua casa; se você for estrangeiro, receberá na cerimônia de premiação. 

Você tem 3 opções de entrada na carreira com cotas independentes. 

a) Pré-inscrição e sorteio para novos corredores 

 

15K 100 ingressos 

24K 50 ingressos 

35K 50 ingressos 

80K 50 ingressos 

100K 50 ingressos Río Olivares 

100K 50 ingressos Mina 

100K 50 ingressos Serra de Ramón 

300K 50 ingressos 

 

https://tusdesafios.com/trail-running
http://andesinfernal.voog.com/


b) Pré-inscrição e sorteio para os corredores que participaram de edições anteriores 

15K 30 bilhetes 

24K 30 bilhetes 

35K 30 bilhetes 

80K 50 bilhetes 

c) Pré-inscrição com doação com acesso direto à prova. Se você atender a todos os requisitos. 

 

15K 50 bilhetes 

24K 30 bilhetes 

35K 30 bilhetes 

80K 50 bilhetes 

100K 50 bilhetes Río Olivares 

100K 50 bilhetes Mina 

100K 50 bilhetes Serra de Ramón 

300K 50 bilhetes 

Além disso, você deve executar uma rota seletiva que projetamos a partir de 14K com 800 metros de 

irregularidade nas trilhas. Se você não mora em nossa cidade, não importa, ensinaremos você a criar 

sua própria rota equivalente. Em seguida, você envia seu currículo esportivo e entra no sorteio da 

loteria. Se você não quiser passar pela incerteza de um sorteio. Você doa um valor mínimo predefinido 

e já está na corrida. 

Se você quer correr uma corrida épica e extrema, mas realmente, Infernal Andes, o sul-americano 

Barkley é sua carreira. Registro aberto. 

 

Fonte: https://tusdesafios.com/events/andes-infernal-2020 

https://tusdesafios.com/events/andes-infernal-2020

