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Mundial de Corrida de Aventura 2009 começa a ser preparado
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02/08/09
Ultra Maratona de MTB
Caminho da Fé 2009 – 6ª etapa

Por Lilian El Maerrawi | 15/11/2008 - Atualizada às 08:58

O Mundial de Corrida de Aventura aconteceu entre os dias 2 e 8 de
novembro, organizado pela tradicional prova Ecomotion/ Pro, e foi a
primeira vez que o Brasil foi sede do evento. E os portugueses
organizadores da Estoril XPD Race já começam a preparar o Mundial 2009,
que será em novembro do próximo ano e promete novidades aos atletas.

21/11/09
Desafio das Montanhas 2009
27/06/09
Haka Race 2009 - 2ª Etapa
05/09/09
Campeonato Brasileiro de
Trekking 2009

Um dos organizadores, Cláudio Barreto, esteve no Brasil acompanhando
todo o Ecomotion/ Pro e afirma que em 2009 os atletas farão as quatro
modalidades tradicionais da corrida de aventura, mountain bike,
canoagem, trekking e técnicas verticais, além de modalidades
diferenciadas.
“Não fechamos quais serão as de 2009, mas nesse mês a prova terá ainda Portugueses acompanharam Mundial 2008
kayaksurf, bodyboard, skimming, um esporte que usa uma prancha oval Foto: Tom Papp
pequena para deslizar na beira do mar, e patins in-line. Dá muito mais
trabalho organizar uma prova assim, mas é muito mais engraçado e muito
mais estratégica para as equipes, elas têm que pensar mais. Deixa de ser uma prova só física”, contou Cláudio.
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O organizador alerta para o frio da região na época, quando a temperatura mais alta durante o dia é 18ºC. “Em um bom dia,
a mínima chega a 10ºC e em um mau dia, pode chegar a uma temperatura negativa”. Em 2008, serão 750 quilômetros de
percurso a serem finalizados em cinco dias e quatro noites, porém o Mundial deve passar de 800 quilômetros com duração de
sete dias e seis noites.

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.

O Estoril XPD Race, que passará pela Serra da Estrela, espera receber 70 equipes e Cláudio afirma que todos os anos pelo
menos uma equipe brasileira participa da corrida, porém, sendo o Mundial de 2009, ele espera, ao menos, três equipes do
Brasil.
Facilidades - O Ecomotion/ Pro custou para as equipes brasileiras um valor entre R$15 e R$30 mil, dependendo da estrutura
de cada um, e só a inscrição custou US$2.500, o que dificultou para muitos atletas competirem.
O Mundial 2009 terá inscrição de 2.600 euros e a organização negocia com a companhia aérea TAP descontos nas passagens, e
os atletas terão equipes de apoio. “A inscrição tem desconto de acordo com alguns prazos. Já temos oito equipes inscritas
após uma semana da abertura”, contou Barreto, que explicou que a inscrição dá direito ao quarteto de correr a prova e levar
um jornalista para acompanhar a equipe e cobrir a corrida de aventura. “As equipes brasileiras deverão ter um gasto de dez
mil euros, caso haja o desconto da TAP”, informou.
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