Adventuremag - ARWC Portugal 2009 acontecerá entre os dias 5 e 15 de novembro
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Últimas notícias

ARWC Portugal 2009 acontecerá entre os dias 5 e
15 de novembro

21.05 - Expedição Carcará acontece
entre os dias 11 e 14 de junho e terá
350 km

Redação Adventuremag

20.05 - Compre sua foto do Big Biker
- Santo Antonio do Pinhal

Versão para impressão

O AR World Championship, o mundial de corrida de aventura, acontece este ano em Portugal
entre os dias 05 e 15 de novembro. A região central do país foi a escolhida para desafiar os
melhores corredores de aventura do mundo em um percurso de aproximadamente 800
quilômetros e ascenção de 20.000 metros. Este ano a corrida irá unir duas das mais
conhecidas áreas de esportes de aventura de Portugal, a Costa do Estoriil e a Serra da
Estrela.
A organização explica que as duas regiões possuem cenários e desafios muito diferentes
entre si. A Costa do Estoril é conhecida por muitos competidores pelos seus penhascos, belas
florestas e o mar agitado, além do Parque Natural de Sintra-Cascais, que o local perfeito para
o mountain biking e orientação a pé.

18.05 - Adventure Camp 2009:
Guararema já conta com 86 equipes
18.05 - Extremaventura fecha
parceria com prefeitura de Prudentópolis
para realização da competição
16.05 - Haka Race abre inscrições
para segunda etapa 2009, em Socorro
(SP)
Todas as notícias

A Serra da Estrela por outro lado é perfeita para técnicas verticais, paragliding e esportes de
neve. A junção dessas duas regiões levará os competidores para uma variação grande de
cenários nunca vista em outra edição do ARWC.
Sustentabilidade e conservação são duas palavaras chaves do evento deste ano. O percurso
foi montado levando em conta esses dois fatores e a organização demonstrará que
um percurso bem planejado no periodo correto do ano e usando meios de progressão
adequados tem um minimo impacto na natureza. A prova passará por mais de cinco parques
naturais e áreas especiais de conservação.
Data limite da inscrição: 15 de Setembro de 2009 ou ao chegar a um máximo de 60 equipes
Pacote Completo:
Inscrição na prova (2600,00€)
+ Pacote de alojamento opcional (max. 300,00€)
(inclui a inscrição dos 4 atletas e do repórter da equipe em todos os eventos do programa do
ARWC 2009) * O repórter da equipe não é obrigatório mas é recomendado e apreciado pela
organização.
Bonus para as equipas inscritas no ARWS Estoril Portugal XPD 2007 e 2008 ou no ARWC Brazil
2008
• 5% de desconto: valor da inscrição = 2470,00€
Pacotes
- Inscrição na prova: Inclui transfers (chegada e partida), assistência durante a prova,
cerimonias de abertura e encerramento, seguro, participação na prova, t-shirt de final da
prova e aluguel de equipamento (Kayaks, Cordas, Trikkes, pranchas de Surf, etc.)
- Alojamento: inclui alojamento para 4 noites (Sexta e Sábado antes da prova e Sexta e
Sábado após a prova).
NOTA: As equipes podem optar por pagar o pacote de inscrição e nesse caso o alojamento
será da responsabilidade da equipa. As equipes podem ter vantagem num protocolo com a
rede de Pousadas da Juventude que dá um desconto de 20% no preço.
Mais informações: www.arwc2009.com
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