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DESTAQUES DA PROVA PODERÃO
COMPETIR EM PORTUGAL

Três primeiros colocados serão

qualificados para Mundial

Palmas (TO) – Os 116 competidores

do  Brasil  Wild  Extreme  receberam

uma  motivação  a  mais  para  se

empenhar  na  competição.  Isso

porque, a Associação Portuguesa de

Corridas  de  Aventura  –  APCA,

responsável  pela  organização  do

Estoril XPD Race deste ano, anunciou

que  concederá  aos  três  primeiros

colocados de Tocantins a qualificação

para  participarem  do  prova

portuguesa que é válida como última

etapa do Mundial - Adventure Racing

World Championship.

Em nota oficial, a APCA declarou que o Brasil Wild é uma “prova relevante” e

merece um prestígio maior. “Assim o Brasil Wild torna-se a primeira prova

mundial a quem atribuímos este estatuto em reconhecimento pela qualidade

e  motivação  da  organização  da  Corrida  da  Sustentabilidade”,  declarou  a

Associação.

Mundial de Corridas de Aventura

Neste  ano, o  Estoril  XPD  Race será  realizado  entre  os  dias  8 e  13  de

novembro.  Os  240  atletas  que  compõem  as  melhores  equipes  do

planeta terão  que  percorrer  820  quilômetros  do  trajeto  que  está  sendo

considerado pela organização o mais desafiador, mas também o mais belo.

Além  dos  já  tradicionais  trechos  de  bike,  caminhada  e  canoagem,  a

competição terá ainda as modalidades patins e trikke.

No  total,  o  Adventure  Racing  World  Championship  desta  temporada  é

formado por nove provas espalhadas pelo mundo. A última etapa ocorrida foi

nos Alpes marítimos da França.

Mais informações sobre o Estoril XPD Race e as inscrições para o circuito

podem ser feitas no site oficial.
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