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| 29-11-2009 |

Passeio TT Trilhos da Serra

| 01-12-2009 |

XXII Marcha-Corrida no Algarve - Castro Marim

VER EVENTOS

18ºC | 28 Novembro 2009 | Faro, Portugal   TEMPO

| 30-10-2009 |

Algarve e:Motion é noticia no Jornal do

Algarve

"Sabia que existe  um Algarve para os

mais atrevidos? Um Algarve d ...

| 21-10-2009 |

Superbike World Championship

O SBK - Superbike World Championship

está de volta ao Algarve no ...

| 15-10-2009 |

Algarve Historic Festival

Decorre  entre  16  e  18  de  Outubro  o

maior festival de clássicos e ...

| 09-10-2009 |

ARWC - Dados Gerais da Prova

O percurso do Campeonato do Mundo

está completo. Como primeiras i ...

| 02-10-2009 |

Campeonato nacional de basquetebol

adaptado

A ParaSport - Associação de Promoção

do Desporto Adaptado iniciou ...

| 02-10-2009 |

Fundação Inatel abre inscrições para

diversas actividades

A Agência de Faro da Fundação Inatel

apresenta para o mês de Outu ...

| 01-10-2009 |

Circuito Nacional de Skate em Faro

A 3 e 4 de Outubro, o Circuito Nacional

de Skate volta a rolar e ...

| 25-09-2009 |

GAIM sela parceria com Algarve e:Motion

O portal  Algarve e:Motion conta agora

com o apoio do GAIM (Gabine ...
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| 09-10-2009 |

ARWC - Dados Gerais da Prova

O  percurso  do  Campeonato  do  Mundo  está  completo.

Como primeiras informações para aguçar o vosso apetite

deixamo-vos os dados gerais da prova que transmitem na

perfeição o enorme desafio que vos propomos.

A duração máxima da prova será de 127 horas para uma

distancia máxima na melhor opção de cerca de 910 km. A

prova será composta de 5 etapas com 21 secções, tendo a

maior etapa 242 km e a menor 60 km.

De realçar a existencia de 5 atalhos de BTT que permitirão

a todas as equipas chegar com facilidade à meta, no total

estes atalhos tem cerca de 136 km e permitirão em várias

ocasiões que as equipas mais atrasadas recuperem e se

cheguem à frente.

A  caracterização  das  diversas  etapas  será  realizada

durante esta semana: referindo-se todos os dados técnicos

das  diversas  secções  e  das  alternativas,  referindo-se  o

numero de CP\'s, as altimetrias e as dificuldades do terreno.

Serão  ainda  descritas  as  actividades  de  transposição  de

obstáculos e os respectivos graus de dificuldade.

Como  nota  importante  referimos  que  a  chegada  à  meta

para os vencedores está prevista para Sábado, dia 14 ao

inicio  da  manhã  o  que  implicará  uma reprogramação  do

evento que também será comunicada nos proximos dias.

Adventure Race World Championship Portugal 2009

http://www.arwc2009.com/pt/index.php
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