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Estoril Portugal XPD Rac3 em Castelo de
Vide a 11 de Novembro

Na próxima quarta-feira, 11 de Novembro, a Estoril Portugal XPD Rac3
(Corrida de Aventura) passará por Castelo de Vide.
Fazendo parte do Campeonato Mundial de Corridas de Aventura (ARWC), a
prova conta com cerca de 60 equipas oriundas de vários países, sendo que
a organização é da responsabilidade da Associação Portuguesa de Corridas
de Aventura (APCA) e da Federação Portuguesa de Orientação (FPO).
De salientar que a prova de cinco dias ‘non-stop’ iniciou ontem (domingo)
no Estoril e termina em Peniche no dia 13 (sexta-feira), sendo que a
extensão total é de aproximadamente 800 kms.
As Corridas de Aventura obrigam os concorrentes a percursos difíceis, que
implicam técnicas de orientação e diversas modalidades desportivas, como
natação, BTT, trekking (corrida ou caminhada), rappel, canoagem, entre
outras.
O município de Castelo de Vide associa-se a este evento, proporcionando
as melhores condições para acompanhar os jornalistas presentes durante a
passagem desta prova pelo nosso concelho. Tratam-se de jornalistas de
órgãos de informação especializados em aventura, natureza e turismo. A
sua presença e (o bom) acolhimento feito pela Câmara Municipal de
Castelo de Vide, pode configurar-se como um importante canal de
promoção para Castelo de Vide em todo o mundo.
Quanto ao percurso, lamentamos não poder fornecer muita informação,
pois, tendo a prova uma vertente de orientação, o circuito não pode ser
revelado. De qualquer modo, há a garantia de que os concorrentes
passarão pela Rua Principal de Castelo de Vide (Carreira de Cima).
Os horários também serão uma questão incerta, uma vez que a Corrida
passará pela vila no quarto dia de prova, o que fará com que nessa altura,
já existam grandes diferenças de ‘tempos’ entre os concorrentes.
Acrescenta-se ainda que a Liga Mundial de Corridas de Aventura é um
circuito de Raids Internacionais realizados em diversos países e todos os
anos termina com uma final mundial.
Além do Estoril Portugal XPD Rac3, para a edição deste ano do
Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura, foram qualificadas as
seguintes provas: XPD Austrália, Bergson Winter Challenge na Polónia,
Huairasinchi no Equador, Bimbache Extreme Castilla-Leon, Raid in France,
Explore Sweden Monster e Untamed New England nos Estados Unidos e a
edição de 2008 do EcomotionPro no Brasil.
Para mais informações poderá consultar a página oficial da prova:
www.arwcportugal2009.com
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