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Vila De Rei Recebe Etapa Do Campeonato Do Mundo De
Corridas De Aventura
Desporto
Escrito por P.M.   

Vila de Rei
Vila de Rei vai receber, no dia 12 de Outubro, uma das etapas do ARWC -
Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura.

O Campeonato Mundial de Corridas de Aventuras é um circuito internacional
que representa vários países e que cria um calendário de 12 meses de
eventos profissionais pelo mundo fora. Os atletas percorrem longas distâncias
durante vários dias, em provas de BTT, Pedestre, Canoagem, Patins & Trikke,
BTT Downhill e Natação.

Cerca de 350 participantes, divididos por 60 equipas oriundas de 30 países
diferentes, estarão presentes no concelho de Vila de Rei, que receberá o final
da 4ª etapa "Corrida nas Terras do Ouro" e o início da 5ª "A Demanda
Templária".

Para Ricardo Aires, vice-presidente e vereador do Desporto da Câmara
Municipal de Vila de Rei, " a realização de mais um evento desportivo
internacional em Vila de Rei, vem comprovar as excelentes condições para a
prática de desportos de aventura que possuímos no nosso Concelho. Depois
de acolher provas como "Challenger Trophy", "Rain Forest" ou o "Patrol
Aventura", Vila de Rei volta a estar relacionada com uma prova que trará
também uma boa promoção e divulgação turística do nosso concelho".

Os interessados poderão consultar mais informações sobre o ARWC -
Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura em
www.arwcportugal2009.com.

 

Tem de se autenticar (ou registar-se, se ainda não possui uma conta) para
poder adicionar comentários a este artigo.
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