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Prova terá cerca de 120 horas
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23/12/09 - Energia para a aventura: batata assada
10/12/09 - Circuito Chauás 2009 acontece neste sábado (12)
10/12/09 - Retrospectiva: relembre as corridas de aventura de 2009
09/12/09 - Ecomotion: assista ao vídeo da equipe Adventure Camp
03/12/09 - Extremaventura 2009 contará apenas com equipes paranaenses
30/11/09 - Abu Dhabi Adventure Challenge começa nesta sexta (04)
28/11/09 - Organização e direção de prova avaliam o Ecomotion/ Pro
28/11/09 - Com formação recente, equipe Ultrasport conclui o Ecomotion
28/11/09 - Da Bahia, pai e filho completam Ecomotion/ Pro
27/11/09 - Após perrengues, equipe Selva fica na sexta posição
27/11/09 - Disputa acirrada definiu Top 10 do Ecomotion/ Pro 2009
27/11/09 - Sueco cai de 10m, assusta Oskalunga e completa a prova
27/11/09 - Tessa Roorda anuncia ´aposentadoria´ das corridas de aventura
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Competidores do XPD Race encaram 900 km de disputas
09/11/2009 - Atualizada às 18:11

As 59 equipes, dentre elas uma brasileira, a AKSA Brasil Kailash, formada
pelos atletas Rafael Rocha, Felipe Fuentes, Luli Cox e o espanhol Antonio
de La Rosa, terão o desafio de vencer os 900 quilômetros da Portugal XPD
Race. A prova começou nesta segunda-feira,  dia 9 de novembro, e tem
previsão de término para as primeiras equipes em 120 horas. A competição,
válida pelo Mundial de Corrida de Aventuras, começou no Castelo da Lousa.

No  domingo,  dia  8  de  novembro,  os  times  realizaram um warm-up  nas
cidades  de  Costa  do  Estoril,  de  Sintra  e  Cascais.  Nesta  segunda,  os
competidores largaram nas Aldeias do Xisco, com destino a Serra da Estrela.
A organização garante que administrar  a  prova da melhor  forma será o
segredo para vencer a competição.

Os  vencedores  da  primeira  etapa,  os  suecos  da  Lundhags  Adventure,
garantem  que  a  vantagem  desta  primeira  vitória  não  traria  pressão.
“Conseguimos esta vantagem pela nossa grande experiência em provas curtas, mas sabemos que pouco significa. A partir daqui
vamos ter muita calma e gerir bem o nosso descanso para não comprometer o objetivo final - o Top 5”, declarou o capitão
Mattias Nystrom.

Disputa  -  A  prova desta  segunda teve um grande trecho de trekking  e  mountain  bike  na região serrana portuguesa.  Os
competidores puderam parar em um trecho no qual havia rapel e canyoning. Durante a noite, um dos obstáculos da prova será
o frio e a dificuldade na navegação.
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A prática de Esportes de
Aventura envolve risco de
vida! Você deve estar
sempre acompanhado de
algum guia experiente ou
realizar cursos que o
qualifiquem para isso.
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Antes de iniciar a prática esportiva consulte um médico para realizar exames que qualifiquem o seu estado de saúde para tal.
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