
Divulgação

Os penhascos da Costa do Estoril

desafiaram os competidores no primeiro

dia do mundial
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ATLETAS VISITAM O PARQUE NATURAL DE
SINTRA-CASCAIS

Primeiro dia termina com parada

obrigatória

Costa  do  Estoril  (POR)  -  Os  236

atletas  participantes  do  Mundial  de

Corrida  de  Aventura,  divididos  em

quartetos mistos, largaram na manhã

chuvosa deste domingo do Estoril  e

cumpriram  a  primeira  etapa  desta

aventura  de  900  quilômetros  pelo

Centro  de  Portugal.  O  percurso  já

passou pelo Parque Natural de Sintra-Cascais, uma demonstração da beleza

e dificuldade que vem pela frente, nas 127 horas de competição.

No dia de abertura do ARWC 2009 foi realizada a primeira etapa, com 60,3

quilômetros e diversas modalidades. Sob um céu nublado e chuva fina, a

caravana  partiu  dos  jardins  do  Cassino  Estoril  para  enfrentar  a  primeira

seção,  que  foi  denominada  pelos  organizadores  como  multiesportiva.  A

largada foi de trekking e logo surgiu a orientação, um trecho aquático com

kayaksurf, natação, mergulho com snorkel e surfe, voltou para a terra com

bike dirt jumping, tiro com arco, rappel, patins em linha, escalada e mais

trekking e mountain bike para concluir as cinco seções.

A jornada terminou em frente à baía de Cascais, depois de um dia muito

duro e de belas no Parque Natural de Sintra-Cascais. Dali, as equipes foram

transportadas pela  organização para a  Serra  da Lousa,  de onde a prova

recomeçou na manhã desta segunda-feira. A partir de agora, as equipes não

terão  mais  paradas  obrigatórias  até  sábado.  Cada  uma depende  de  sua

estratégia para descansar, comer e acelerar rumo a Peniche, destino final

desta aventura.

A equipe portuguesa Extreme Challenger/IGeoE, que conta com militares,

decidiram começar com cautela. “Para já o objetivo é chegar ao fim. Temos

consciência  de  que  estamos  competindo  com  os  melhores  do  mundo  e

preferimos não viver de expectativas e apenas fazer o nosso melhor etapa a

etapa”, concluiu o capitão José Marques.

Enquanto isso, a atual campeã mundial OrionHealth.com iniciou a sua busca

pelo  bicampeonato  com  força  total.  “Estamos aqui  para  vencer,  mas

sabemos que vai ser uma luta longa e difícil”, disse o neozelandês Wayne

Oxenham.

Etapa 1 - "Desafio da Costa do Estoril"

Partida: Jardins do Casino Estoril

Chegada: Cascais

Distância: 60,3 km

Subida acumulada: 1689 m

Descida acumulada: 1697 m

Nome Atividade Distância
Local

Partida
Local Chegada

Seção 1: 

Warm up

no Estoril

Multi 8,0 km Estoril Cascais

Seção 2: 

Pelo Oceano afora

Patins in line 12,3 km Cascais Malveira da Serra

Seção 3:

O Ocidente

da Europa

Trekking 20,1 km Malveira da

Serra

Convento da

Peninha

Seção 4: Cascais

Natura

MTB 14,6 km Convento da

Peninha

Parque da

Marmeleira
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MATÉRIAS ESPECIAIS

Conheça detalhes do percurso do ARWC

2009

Conheça a história das fotos premiadas

pela APCA

Premiação dos Melhores do Ano – APCA

2008

Ecomotion Pro - Modalidades

Ecomotion Pro - O percurso

Campeonato Mundial de Corrida de

Aventura - Ecomotion Pro

 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

ÚLTIMAS

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

 VEJA MAIS

Seção 5: Cascais

Down Town

Trekking 5,3 km Parque da

Marmeleira

Cascais
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