Noticias “frescas” da Aventura ????
Para difusão imediata

Informação #3 - 29.05.2008
Olá a todos,
A organização deste ano do Estoril Portugal XPD Race irá contar como habitualmente com a
colaboração de vários parceiros que em conjunto com a APCA tornam este evento num
acontecimento impar no panorama nacional. Como novidades para este ano anunciamos que a
tarefa dos percursos será da responsabilidade do Prof. Jorge Baltazar e da sua equipa do Grupo
Desportivo da Azóia e as actividades verticais contarão com a voluntariosa colaboração da
Escola Superior de Desporto de Rio Maior. São dois reforços de peso que seguramente
contribuirão para elevar ainda mais a qualidade e segurança da maior prova Portuguesa de
Aventura.
No capitulo da organização do evento, importa reafirmar que a prova será mais longa que a de
2007, tanto em distancia como em duração e que a equipa de assistência será obrigatória
(pelo menos um elemento e um veiculo por equipa) e terá um papel determinante no sucesso da
expedição. Este ano, decidimos não realizar o prólogo e fazer uma partida em massa de todos
os atletas proporcionando assim o ambiente de grande festa que queremos dar a toda a prova.
Iremos também a exemplo do ano passado tentar criar as melhores condições de transição e
assistência às equipas, com locais confortáveis, apropriados e com capacidade para acolher
espectadores e jornalistas (será alias incentivada a participação de reporters próprios das
equipas, a exemplo do que aconteceu o ano passado com as equipas checas, dinamarquesas,
americana e sul africana).
Será ainda criada uma bolsa de voluntários e de atletas disponíveis /substitutos de modo a
poder facilitar a vida às equipas inscritas e a evitar as desistências por falta de quórum (algo
que o ano passado foi epidémico entre as equipas Portuguesas.)
Em relação ao lote de equipas inscritas merecem desde logo destaque, vários factos que nos
enchem de orgulho: - mais de 2/3 das vagas já estão preenchidas a 6 meses do início da prova; mais de 70% das equipas são estrangeiras e representam 18 países diferentes; - todas elas se
encontram no TOP 5 dos seus respectivos países.
Como nota referimos que no dia 31 de Maio de 2008 termina o prazo das inscrições com
desconto para a edição deste ano do XPD e que esta é também a data que marca o fim do prazo
para a regularização da situação dos sócios da APCA inscritos, com vista ao usufruto pleno dos
benefícios de inscrição atribuídos.
Os melhores cumprimentos,
Cláudio Barreto,
XPD Teams Help Desk Manager
+351 968 307 950
teams@portugalxpdrace.com
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P.S: Veja o vídeo promocional do XPD 2008 em: http://www.youtube.com/watch?v=dqosKl0FAM4
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