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Prova de bike será uma das mais difíceis
Foto: Divulgação
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23/02/09 - Brasileiro ganha convite para prova em Portugal
05/12/08 - Equipe francesa vence o Portugal XPD Race
04/12/08 - Portugal XPD Race tem reviravolta na classificação
03/12/08 - Sol reaparece e Portugal XPD Race chega à metade
02/12/08 - Clima inconstante marca segundo dia do Portugal XPD Race
01/12/08 - Com 700km, XPD Race começa em Portugal
21/10/08 - Portugal XPD Race já tem 50 inscrições e terá novidades
08/10/08 - Zanol retorna com vitória em Portugal
16/07/08 - Roberta Borsari participa de evento mundial de kayaksurf
28/05/08 - Portugal ganha novo rali cross-country
07/04/08 - Dupla brasileira vai a Portugal de olho no Dakar
04/01/08 - Dakar: Correspondente do Webventure fala do cancelamento
03/01/08 - Palmeirinha chega à Portugal para as vistorias do Dakar
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Cycling no seu Ginásio
Ganhe Clientes com esta modalidade Garantia
2 Anos - Bicicletas a 298€
www.ffitness.pt

Procura Bicicleta?
Encontre a marca, ano e modelo que deseja
ao preço mais baixo! Só aqui
www.custojusto.pt

Hotel Plein Sud - 3 stars
Serre Chevalier - Pool - Garden Road &
Mountain Biking, Rafting
www.hotelpleinsud.com
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Portugal será sede do Mundial de Corrida de Aventura
01/06/2009 - Atualizada às 15:01

No dia 8 de novembro, cerca de 240 atletas desafiam os limites na largada
para o Mundial de Corrida de Aventura de 2009 (ARWC) na região central de
Portugal.  Três  equipes  brasileiras  estão  pré-inscritas  na  competição  –
Oskalunga, Adventure Team AKSA e Cerrado Minas Adventure Team – para
encarar os 820 quilômetros de prova e os 23 mil metros de desnível em
cinco dias.

A prova, em estilo “non-stop”, tem duração de cerca de 120 horas e a
variação  de  temperatura  na  região  pode  ser  uma  das  dificuldades  das
equipes: a amplitude térmica varia entre 0º e 30ºC, com chuvas, nevoeiro e
sol. O verão da região apresenta dias mais curtos, com clima ameno.

O mundial terá características semelhantes às edições anteriores, como por
exemplo, as provas na costa do país serão surf/ kayaksurf,  snorkeling e
outros  esportes  náuticos  que  testarão  as  equipes  no  oceano.  Durante  o
percurso, provas de escalada e cannyoning também serão desafios aos competidores.

Percurso - Quatro principais trechos poderão definir os vencedores da prova: 56% da prova será em bike (64% do total da prova
em subida e 70% das descidas); o trekking corresponde a 22% da competição, 16% de canoagem e patins/trekking são 6% (5%
das subidas totais e 4% das descidas).

Mesmo representando boa parte da competição, a prova de bike promete ser técnica, com trechos de Down Hill, subidas de
mais de 8.500 metros e variação de terrenos e exigirá muita navegação dos atletas.
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05/09/09
Campeonato Brasileiro de
Trekking 2009

18/07/09
Brasília Multisport 2009

06/09/09
Ultra Maratona de MTB
Caminho da Fé 2009 – 7ª etapa

14/06/09
Copa Ouro de MTB 2009 - 1ª
Etapa

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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