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ARWC 2009 - Portugal

O ECOMOTION PRO 2008 mostrou, mais uma vez, o potencial do
Brasil para organizar um evento da altura do Campeonato Mundial de
Corrida de Aventura. Diante da crise mundial, as equipes fizeram
uma disputa bastante qualificada no litoral dos Estados do Maranhão,
Piauí e Ceará, a fim de chegar no primeiro posto. Ainda não foi
dessa vez que conseguimos que uma equipe brasileira subisse no
pódio em 1º, mas teremos outras oportunidades, com toda certeza.

Ano que vem, as provas de qualificações já estão marcadas (ver link
Qualificações para a ARWC 2009). 

Serão 09 (nove) etapas para decidir quem irá à ARWC Portugal 2009.

Ficamos na torcida para que as equipes brasileiras consigam
patrocínios para disputar as etapas de qualificação e, quem sabe,
não sejam as grandes vencedoras em Portugal.

Respire Aventura!!!
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Locais para sua aventura

Bonito - MS
Brotas - SP
Ilha de São Sebastião - SP
Joanópolis - SP
Paranapiacaba - Sto André - SP
Paraty - RJ
Santarém - PA
Socorro - SP

 

Solidariedade aos desabrigados do
Norte e Nordeste

Quem somos?

Equipe Oxigen
Zone
São Paulo, SP,
Brazil

O blog Oxigen Zone surgiu como
uma forma de lembrar as
atividades de informação da 1 ª
Loja de equipamentos para
esporte de aventura do norte do
País: Oxigen Zone Equipamentos
de Aventura. Aqui são divulgados
os eventos, vídeos, livros e
revistas, para que todos possam
desfrutar dos diversos tipos de
esportes ao ar livre e
ecoturismo. O blog não possui
fins lucrativos. Para saber mais,
clique no linkabaixo e Respire
Aventura!!!

Visualizar meu perfil completo

Aventura Segura - Programa do
Governo do Brasil
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