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Prova Do Campeonato Do Mundo De Corridas De Aventura
Desporto
Escrito por P.M.   

Vila de Rei
Vila de Rei volta a receber uma prova
desportiva de cariz internacional, e desta
feita será o campeonato do mundo de
corridas de aventura que decorre no nosso
país entre os dias 5 e 15 de Novembro,
estando a etapa prevista para Vila de Rei
prevista para 11 e 12 de Novembro.

Com efeito a prova conta com uma
elevada notoriedade internacional que se
materializa no conjunto de equipas que estarão presentes no evento desportivo
(70 equipas de 28 países).

Para esta prova com uma extensão de 800 km os atletas terão de percorrer
longos percursos, de vários dias, recorrendo a várias técnicas de Orientação e
a várias modalidades desportivas como o btt, o trekking (corrida ou
caminhada), a canoagem, a natação, técnicas verticais (rappel, escalada, slide,
etc.), o rafting, o surf, vela, parapente, patins em linha, a trikke, entre muitos
outros desportos que se praticam com e na Natureza.

Para Ricardo Aires, vice-presidente e vereador do desporto da autarquia
Vilarregense, "a realização deste importante evento desportivo vem
demonstrar, mais uma vez, as excelentes potencialidades do nosso concelho
para a realização de eventos desportivos ligados à natureza, assim como
demonstrar a capacidade de atracção do nosso Concelho, para a realização
dos mencionados eventos. Estou certo na mais valia deste evento para a
promoção e divulgação turística do concelho de Vila de Rei, bem como para a
consolidação de Vila de Rei enquanto ponto estratégico na realização de
eventos desportivos de natureza, posicionando-se no plano nacional, com
inteira justiça, como autêntica "TERRA DE AVENTURAS"."

De salientar ainda que a presença de um tal evento em Vila de Rei, o qual
será objecto de elevada promoção e relato televisivo, para além dos noticiários
nos meios de comunicação ligados ao desporto, constitui o reconhecimento
das reais potencialidades do concelho para o efeito, já reconhecidas
anteriormente como foi os casos do "CHALLENGER THROPHY",
"RAINFOREST", "PATROL AVENTURA", bem como as maratonas BTT que
reúnem os melhores atletas da modalidade.

A prova que trará ao nosso Concelho os melhores atletas da modalidade
(quase todos profissionais) irá merecer certamente um forte aplauso dos
Vilarregenses que saberão receber, como merece, este acontecimento único.
Reconhecendo o alto valor promocional que a mesma representa para o
concelho, a autarquia presta, desde a primeira hora todo o seu apoio à
organização do evento.

 

Tem de se autenticar (ou registar-se, se ainda não possui uma conta) para
poder adicionar comentários a este artigo.
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