
MAIS VOTADOS MAIS ANTIGOS MAIS RECENTES

COMENTÁRIOS

00:02 Segunda-feira, 23 de Novembro 2009
Citi Travel Pass, o cartão que lhe dá pontos para viagens

pesquisar  

INÍCIO
FUTEBOL
BASQUETEBOL
ANDEBOL
HÓQUEI
FUTSAL
Motores
Atletismo
MULTIMÉDIA
+ MODALIDADES
Passatempos

Notícias Vídeos Fotos

ARWC Estoril Portugal XPD Race
07 de Novembro de 2009 17:03h

Melhores do mundo exploram centro de Portugal

Artigo

Vídeo

Por Sapo Desporto

  

Vão ser 900 Km e 120 horas de teste à resistência, estratégia e capacidade de superação humana. 58 equipas de 26 países vão competir em Portugal
para conquistar o ceptro mundial de corridas de aventura, entre os dias 8 e 14 de Novembro.

 Progressão a pé, BTT, escalada, natação, patins em linha, costeering, canyoning, canoagem, trikke, surf,
corda, espeleismo, mergulho em apneia, “dirt jumping”, tiro com arco e orientação são as modalidades presentes neste mundial de corridas de
aventura.

Depois de dois anos de preparação, o ARWC Estoril Portugal XPD Race aumentou ainda mais a escala de dureza para assumir a organização do
Adventure Racing World Championship - o mundial de corridas de aventura. Com partida de Cascais e chegada num local pleno de simbolismo em
pleno Oceano Atlântico, a expedição apresenta um perfil de exigência máxima nunca antes vistos por cá. Ao longo de cinco etapas vão ser percorridos
mais de 900 quilómetros sem a ajuda de motores. A maioria do traçado será feito a pé, de bicicleta todo-o-terreno e de canoa - sendo a gestão dos
tempos de descanso um assunto da exclusiva competência das equipas. Um desafio para ser superado no máximo em 127 horas de progressão
non-stop.
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Cartão de Crédito Citi, OFERTA de uma máquina de café

notícias relacionadas

13/11/2009 Râguebi - Morais prepara jogo com Argentina “B”
11/11/2009 Ténis - Portugal vão organizar “poule” da Taça da Federação
11/11/2009 Natação - Hardy bate recorde nos 50m bruços
11/11/2009 Vela - Alinghi admite Valência
11/11/2009 Triatlo - Vanessa Fernandes sofre acidente
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