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Estoril XPD Race é considerada a prova

mais importante da temporada
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CONCLUÍDA QUALIFICAÇÃO PARA
MUNDIAL

Megaevento começa no dia 8 de

novembro, em Portugal

Estoril (POR) – Entre os dias 8 e 13

de novembro, os amantes da corrida

de  aventura  estarão  atentos  na

cidade  portuguesa  de  Estoril,  onde

acontece a Estoril XPD Race. A prova

é  considerada  a  mais  importante

disputa da temporada, pois é válida é

como  a  última  etapa  do  Adventure

Racing World Championship – ARWC.

Para garantir a qualidade do torneio,

foram  realizados  eventos

classificatórios  ao  redor  do  mundo

inteiro,  que  determinaram  os

felizardos competidores da temporada.

No mês passado, ocorreram as seletivas finais: uma na Suécia e outra nos

Estados Unidos. Apesar de serem disputadas em solo norte-americano, as

duas  últimas  vagas  foram  preenchidas  por  equipes  canadenses.  Nas

próximas semanas, a organização promete divulgar a relação das equipes

aceitas, mas já adiantou que essa edição possui a lista de competidores mais

forte da história e também a mais diversificada, abrangendo cidadãos de 30

países distintos.

No total,  o Estoril  XPD Race tem uma distância de 820 quilômetros, que

devem ser concluídos em um tempo previsto de 120 horas.

Em 2008,  o  Brasil  foi  o  responsável  por  sediar  a  decisão do Mundial.  O

Ecomotion Pro aconteceu entre 2 e 7 de novembro e passou pelos estados

do Maranhão, Piauí e Ceará.

Programação do Estoril XPD Race

5, 6 e 7 de novembro

Chegada das equipes no Aeroporto Internacional de Lisboa

7 de novembro - Sábado

Cerimônia de abertura

Credenciamento das equipes

Briefing técnico

8 de novembro – Domingo

Início da prova

13 de novembro – Sexta-feira

Fim da prova

14 de novembro – Sábado

Cerimônia de encerramento

15 de novembro – Domingo

Partida das equipes
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