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Organização portuguesa considera Brasil Wild
Extreme como qualificatória para o ARWC 2009

Wladimir Togumi

 

Versão para impressão

Apesar da Brasil Wild Extreme não fazer parte do AR World Series, as equipes vencedoras
poderão participar do mundial de corrida de aventura deste ano. Ainda não houve qualquer
anúncio por parte da Brasil Wild, mas a organização do AR World Championship Portugal
2009 está considerando o evento como qualificatório e as 3 melhores equipes ganharão o
direito de participar da grande final.

Segue abaixo o comunicado enviado à organização e
publicado no site oficial do mundial -
www.arwc2009.com

Caros organizadores do Brasil Wild Extreme,
É com satisfação que vos anuncio que a APCA -
Associação Portuguesa de Corridas de Aventura,
organizadora do Campeonato do Mundo de Corrida de
Aventura de 2009 em Portugal considera a prova internacional Brasil Wild Extreme 2009 como
uma prova relevante não integrada no ARWorld Series e que por essa via concede ao
vencedor da prova o estatuto viii) de qualificação para o Mundial 2009, excepcionalmente
esse estatuto será extendido ao segundo e terceiro classificados na prova.

Assim o Brasil Wild torna-se a primeira prova mundial a quem atribuimos este estatuto em
reconhecimento pela qualidade e motivação da organização da "Corrida da sustentabilidade".

Boa Sorte, boa Corrida.

Lisboa, 04 de Junho de 2009
Alexandre Guedes da Silva
Director do ARWC Portugal 2009

Últimas notícias 

 05.06 - Haka Race: equipes
vencedoras em Socorro ganharão
inscrição para Pinhal

 05.06 - Organização portuguesa
considera Brasil  Wild Extreme como
qualificatória para o ARWC 2009

 04.06 - Estreantes têm 80% de
desconto na terceira etapa da Chauás,
em Jacupiranga

 04.06 - Inscrição parcelada na
segunda etapa do Circuito dos Vales, a
ser realizada em Estrela (RS)

 03.06 - Tema sustentabilidade traz
apoio para a equipe paulista Lobo Guará
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