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EQUIPES CHEGAM A LISBOA PARA O
MUNDIAL 2009

Começa a programação de treinos

em Cascais

Costa  do  Estoril  (POR)  -  As
equipes  participantes  do  ARWC
Estoril  Portugal  XPD  Race  já  estão
desembarcando  em  Lisboa  e  dando
início aos treinos e preparativos finais
para  o  mundial  2009.  É  a  primeira
vez que Portugal recebe o Adventure
Racing World Championship e as 59
equipes  de  25  países  percorrerão
cerca de 900 quilômetros pela Costa
do  Estoril,  a  partir  do  próximo
domingo (8) até sábado (14).

A  programação  desta  quinta-feira
incluiu uma sessão canoagem na Baia de Cascais das 10 às 13 horas, com
partida e chegada na Praia dos Pescadores, e trekking na Vila Bicula das 14
às 17 horas. O briefing estava previsto para acontecer entre 18 e 20 horas.
Os horários  descritos  são da capital  portuguesa,  duas  horas  à  frente  do
horário de Brasília.

A prova expedicionária visitará algumas das mais belas reservas ecológicas
portuguesas, desvendando os segredos mais bem guardados do Centro do
país. O percurso ainda não foi divulgado, mas já se sabe que passará pelos
Parques  Naturais  de  Sintra-Cascais,  da  Serra  de  São  Mamede,  do  Tejo
Internacional, da Serra da Estrela e do Serra de Aire e Candeeiros. Destaque
para as Aldeias do Xisto, que conduzirão os atletas a uma viagem no tempo,
quando esses povos dominavam a região.

A orientação promete ser um desafio e utilizará cartas militares de escala
1:25.000 e 1:50.000 do Instituto Geográfico do Exército. O desenvolvimento
dos atletas poderá ser acompanhado pela internet através do “Follow my
Team”  (Siga  minha  equipe)  com  localização  via  GPS  e  um  sistema  de
classificação integrado, base de dados de fotos e vídeo, além de um sistema
de interação baseado no Twitter  -  tudo isso em cima de um modelo  de
realidade virtual geográfica.

Modalidades

As atividades desenvolvidas neste mundial podem surpreender até os atletas
mais experientes. Além dos tradicionais mountain bike, trekking, canoagem
e técnicas verticais (escalada), o Estoril  Portugal XPD terá ainda natação,
patins  in  line,  coasteering,  canionismo,  surfe,  corda,  espeleologia
(exploração de cavernas), mergulho em apneia, dirt jumping e tiro com arco.

Gazeta Adventure http://www.gazetaadventure.com.br/notas.php?id_nota=4999&v_sub=
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