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Notícias do Desporto

Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura – Etapa com partida da Lousã
  

6 - 11 - 2009

 
  

 

  

 

A Associação Portuguesa de Corridas de Aventura vai realizar, entre os dias 8 e 14 de Novembro de 2009, o
Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura, com início em Cascais e final em Óbidos.
A prova irá passar pelo concelho da Lousã no dia 9 de Novembro, nomeadamente através da realização da
partida para a etapa “rainha”, junto ao Castelo, na qual se prevê a presença de 60 equipas, de 4 elementos
cada, correspondendo a um total de 240 atletas.
A duração máxima da prova será de 127 horas para uma distância 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 existência 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.
Para Luís Antunes, Vereador do Desporto da Câmara Municipal da Lousã, “é uma honra acolher na Lousã um
evento com a dimensão e originalidade do Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura. Atendendo à
dimensão do evento e ao número de pessoas envolvidas, atletas, organização e acompanhantes, a autarquia
entende que este género de eventos é uma mais valia para o concelho, nomeadamente para as unidades
hoteleiras e restauração. Saliente-se, também, a presença dos melhores atletas mundiais em Corridas de
Aventura.”
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