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Africa Race 2011 apresentado em Lisboa    

14 Setembro 2010 

 

O director desportivo do Africa Eco Race, René Metge, esteve esta tarde em Portugal a apresentar a 3ª edição da competição africana 

de todo o terreno que irá percorrer pistas de Marrocos, Mauritânia e Senegal, terminando nas margens do m ítico Lac Rose, em Dakar.   
  
Em Portugal apenas a participação de Elisabete Jacinto está confirmada, numa competição em camião que deverá juntar uma dezena 
de concorrentes. Todavia, são várias as equipas lusas que estudam possibilidades para uma presença na prova, sendo que algumas 
pretendem fazê-lo em motos. 
 
Para René Metge, que parte amanhã para os derradeiros reconhecimentos do percurso, juntamente com o espanhol Jose Maria Servia, 
“África é  insubstituivel ... O traçado desta terceira edição irá revolucionar a visão que se poderia ter ao atravessar paisagens de tirar o 
fôlego!"  
  
   
Depois de uma partida em Portimão, a forte adesão de equipas do leste europeu obrigou a que este ano as verificações tenham lugar 
no sul de França, a 26 e 27 de Dezembro, sendo que os participantes da Pen ínsula Ibérica poderão fazê-las em Almeria, na tarde do 
dia 28. A primeira especial em solo africano será realizada a 29 de Dezembro e serão disputadas quatro etapas em Marrocos, cinco na 
Mauritânea e uma no Senegal. 

 

 
O traçado da prova com muita areia, etapas com as especiais cronometradas a partir e a chegar junto dos bivouacs e estes a serem 
implantados em lugares afastados das povoações, são algumas das caracter ísticas que tornam o Africa Eco Race diferente do que tem 
sido mais comum nas maratonas de rali raid, detonando um certo regresso às origens e à componente aventura.  
  
Com preços substancialmente reduzidos - cerca de 30% em relação ao ano passado - o Africa Eco Race promete ter à partida o dobro 
de concorrentes.  
 
Mais informações sobre a prova poderão ser encontradas em www.africarace.com.    

 

Visto: 5

Escrever comentário

Seja o primeiro a comentar.

O assunto do seu comentário deverá ser relevante para o artigo.

Ataques pessoais serão eliminados.

Por favor, não use os comentário para publicitar o seu site / negócio ou será eliminado.

Nome:

E-mail

Comentário:

Código:*  

 Quero ser avisado por e -mail sobre comentáriosgfedc

Enviar
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