
 

 

O planeamento da Transylvânia 100 (Roménia) começou em Julho/2018, com a percepção de que as 5 provas seriam 

muito duras ou, a organização queria garantir que todos os atletas tinham hipótese de acabar a prova porque o 

tempo limite dado a cada prova era maior do que em outras provas com distâncias similares. Após umas pesquisas 

rápidas, chegámos à conclusão que não era a boa vontade da organização da prova que prevalecia mas sim, os 

desafios que estes percursos apresentavam : subidas e descidas íngremes, muitas ravinas, muita neve e lama 

escorregadías, com um desnível respeitável/considerável (6.500 D+ nos 100K / 5.000 D+ nos 80K / 3.330 D+ nos 

50K / 2.400 D+ nos 30K / 1.250 D+ nos 20K). Nada que assustasse os incautos atletas. 

 



Inscrição efectuada, logística tratada e parte psicológica tratada, só faltava chegar a hora da partida (pensávamos 

nós…). 

O testemunho de um alteta português (que participou na prova dos 50K, em 2018) criou-nos alguns receios : subidas 

de difícil progressão, muita neve e lama em zonas de ravinas com risco de escorregar, ursos e cães selvagens que é 

preciso acautelar. 

A pouco mais de uma semana do início da prova, a organização da prova informa os atletas que, por causa das 

condições metereológicas – um nevão durante cerca de 4 dias – iriam alterar parte do percurso das provas, por 

perigo de avalanches. Por este motivo, algumas provas seriam encurtadas. 

A 2 dias da prova, nova alteração dos percursos, com inclusão de pouco mais de 3K sempre a subir em quase todos 

os percursos. Daqui resultou uma redução de 20K na prova dos 100K e, um aumento de 9K na prova dos 20K. As 

restantes provas sofreram alterações pouco significativas.   

A véspera da prova foi dedicada à acreditação, com o levantamento dos dorsais, validação dos percursos e 

esclarecimentos efectuados por um dos responsáveis da prova, que nos permitiu reduzir a quantidade de material : 

depois do nevão da semana anterior, as temperaturas subiram muito deixando de ser necessária a utilização de 

crampons (menos volume e peso na mochila, boa !). 

 

Feitos os últimos preparativos, era hora da partida – às 07h00m da manhã (excepto a prova dos 20K, que começou 

só ás 11h00m) – para mais um desafio ! 

A partida estava localizada à entrada do Castelo do Drácula/Bran, uma paisagem magnífica ! 



 

Um início chuvoso – chuva miudinha – obrigou os atletas a iniciarem a prova com casaco de chuva, mas rapidamente 

a grande maíoria deles já o tinha despido porque a temperatura estava amena e a chuva foi diminuindo de 

intensidade. 



Ainda nos primeiros 3-4 K vejo vários atletas ( mais de 10, certamente) a desistirem e voltarem para trás, apesar de 

ainda ser um troço do percurso menos exigente, em relação ao restante da prova. 

Depressa me apercebo que um nº significativo de atletas não são nacionais/romenos : alemães, canadianos, 

holandeses, turcos, franceses, americanos, moldavos,… ➔ uma prova muito internacional ! E muitos 

nacionais/romenos levavam a respectiva bandeira nacional (eu só levo a bandeira de Portugal, nas provas “fora de 

portas”). 

 

A bandeira de Portugal é sempre um argumento para meter conversa : uma italiana reconheceu a bandeira e disse 

de imediato que adorou a ginginha ! um romeno informou-me que tinha vivido em Carcavelos, tendo visitado Cascais, 

Lisboa e o Algarve e que gostou muito ! um irlandês não fazia a mínima ideia de que país era a bandeira (mas, foi 

rapidamente informado !). 

O percurso da prova era todo intervalado entre subidas e descidas íngremes e ligeiramente longas quase sempre 

com ravinas, a grande maioría delas em piso de neve, lama (efeitos do degelo), pedra solta ou terra (quando 

estavamos no meio da floresta). A falta de experiência em percursos de neve, fez-me reduzir (ainda mais) a 

velocidade nestas partes. Em especial, numa subida bastante íngreme com uma ravina de +1K até lá abaixo, cheia 

de neve escorregadía. Os meus bastões foram os meus melhores amigos, durante toda a prova !  

 

Infelizmente, não tive o privilégio de ver um urso. A única que teve essa sorte, foi a Rosário. Gostou de o ver, mas 

parece que o animal mete algum respeito ! Os atletas que o viram – ela incluída – ficaram num estado de alerta 

(choque ???) até ao fim da prova. Não sei bem porquê… o urso era tão fofinho (pelo menos, nas fotos) ! 



 

Tivémos direito a 3 abastecimentos ao longo da prova (9,5K, 24K e 36K), com tudo a que tinhamos direito, incluindo 

uma sopa no 2º abastecimento (dos melhores alimentos para se comer durante uma prova, quente com massa e 

legumes, muito bom !). 

O facto de a organização fazer coincidir os percursos das 5 provas em muito sítios, foi uma mais valia. Permitiu-nos 

ter sempre companhia, do início ao fim da prova, o que é muito mais agradável e permite-nos um convívio ainda 

maior (a parte da corrida/competição… não interessa nada !). 

  

 

Depois de 51K – marcados no meu GPS – a chegada ao Castelo do Drácula foi feita ainda de dia, não tendo precisado 

do frontal (o que é sempre melhor !). 



Resumindo : prova com um bom percurso e bem marcado, paisagens de cortar a respiração, organização sem pontos 

negativos a apontar, muita simpatia da organização, atletas e restante pessoal. Valeu mesmo a pena ! 

 

 

  



 Resultados 

20K (terminaram a prova 291 atletas) : 

 

 

 

50K (terminaram a prova 331 atletas) : 

 

 

 



 

100K (terminaram a prova 299 atletas) : 

 

 

 

 

 


