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ANUNCIE AQUI
A largada, em frente ao Cassino Estoril,
aconteceu às 10 horas debaixo de uma
garoa fina

Foi dada a lagada para o mundial
português
Costa do Estoril (POR) - Na manhã
deste domingo, nos jardins do
Cassino
Estoril,
foram
vistas
bandeiras de 25 países, ouvidos
diversos idiomas e o clima era de
êxtase para o início da Aventura da
Península Ibérica - 7º Campeonato
Mundial de Corrida de Aventura. Às
10 horas em ponto (8 horas em
Brasília), os 59 quartetos partiram do
Estoril para uma aventura de 900
quilômetros pelo Centro de Portugal.

Com suas estratégias traçadas, os
melhores atletas do planeta terão muitas surpresas pela frente e devem
equilibrar força física e psicológica se quiserem cruzar o pórtico em Peniche
daqui cerca de 120 horas consecutivas de prova.
No briefing, realizado na noite de sábado, os organizadores preveniram os
participantes que esta é uma corrida diferente, e quem quiser ganhar terá
que acumular os bônus dos postos de controle (PC) opcionais. Os
estrategistas que souberem analisar o que vale a pena em questão de
tempo, esforço e recompensa, será o campeão. Sendo assim, é difícil até
apontar um favorito.
MATÉRIAS ESPECIAIS
Conheça detalhes do percurso do ARWC
2009
Conheça a história das fotos premiadas
pela APCA
Premiação dos Melhores do Ano – APCA

SAIBA MAIS
Segurança na corrida de aventura
Competições de corrida de aventura
Equipamento de corrida de aventura
Princípio da corrida de aventura
História da corrida de aventura

2008
Ecomotion Pro - Modalidades
Ecomotion Pro - O percurso
Campeonato Mundial de Corrida de
Aventura - Ecomotion Pro
ÚLTIMAS

VEJA MAIS

Baianos lutam para retomar supremacia na
modalidade
Australiano sobe para o topo da classificação
Argentinos superam limites para chegar à Diamantina
Cearense permanece na ponta do Wind Brasil
Fortaleza
Pilotos testam resistência no Endurance for Jet
Depois de adiada, etapa final do Universitário é
marcada
Blog divulga aventuras de grupo circense
Ação ambiental do Sertões é reconhecida
internacionalmente
Erro de navegação deixa Oskalunga em terceiro
Vice-campeã, Adventure Camp entra para a elite
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