
Blog Clube de Aventura

O clube de Aventura foi criado com a intenção de desenvolver atividades externas junto à natureza, proporcionando o bem estar e a qualidade de vida

dos praticantes junto ao meio ambiente e visando, principalmente, o combate ao stress do dia a dia. Procura com suas atividades permitir que seus

adeptos saiam da rotina e provem novas experiências, agregando atividade física e lazer, com muita segurança acima de tudo.

« O que ainda rola em 2009

Vem aí o ARWS Ecomotion Pro 2009 »

Mundial de Corridas de Aventura

Acontece entre os dias 8 a 14 de novembro, o Mundial de Corridas de Aventura, em Portugal, onde disputam o título, as 58 equipes participantes do

Adventure Race World Championship 2009 (ARWC).

A organização promete oferecer aos vencedores o maior desafio do ano, com um percurso desafiador até o final da corrida. A gama de dificuldades irá

variar ao longo do caminho, da exigência física no início à técnica, ao final. Assim como nas outras edições do Estoril Portugal XPD, a corrida foi

desenhada para oferecer aos competidores o melhor do terreno português e mostrar a herança cultural e natural do país. Esta edição terá postos de

controle em santuários da era de pedra, minas de ouro romanas, fortes mouros, pontes, castelos e igrejas medievais e nos novos geradores eólicos,

indo ja era jurássica aos tempos modernos.

Pelos dados disponíveis, a organização montou uma estatística aproximada de cada modalidade no longo percurso de 907 Km: 39% do tempo previsto

as equipes estarão andando/correndo, 41% pedalando, 18% remando e 1% patinando. A maior seção será de 160 km em mountain bike e a mais curta,

5,3Km de trekking.

O país estará representado pela equipe AKSA Brasil Kailash, com os brasileiros Rafael Rocha, Luli Cox e Felipe Fuentes, e o reforço do espanhol

Antonio de La Rosa, experiente corredor de aventura, vencedor do Ecomotion Pro 2003 – Chapada Diamantina – e também do Portugal XPD Race

em 2007. Antonio é organizador do Bimbache Extreme, prova que sediará o ARWC 2010.

A largada acontecerá no domingo, 08 de novembro, às 10h00 nos jardins do Cassino Estoril e o encerramento no sábado, 14, no Hotel Estoril Eden.

Fonte: AdventureMag
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