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uma altura em que
se celebra o Dia

B dos Namorados,
esta prova visa unir

o casal em prol de um objetivo. Aliás, o

lema da corrida é "unidos pelo objeti-
vo... de ser o casal mais rápido". Trata-
-se, pois, de uma excelente oportunida-
de de unir os casais. Nesta organização
da Xistarca tudo foi pensado até ao
mais pequeno pormenor. O percurso,
com partida e chegada na pista do Es-
tádio Universitário de Lisboa, tem ape-
nas 6 km, uma distância abaixo dos tra-
dicionais 10 km da maioria das provas
de estrada. Isto permite a participação
de mais mulheres e é uma distância
que não carece de uma preparação
muito exigente. Ou seja, não é preciso
treinar muito. As mulheres partem às
16h00 e os homens três minutos de-
pois. No entanto, o par tem de cortar a

meta ao mesmo tempo. Não adianta
um ser mais rápido do que o outro.

A classificação é feita consoante a idade con-

junta do casal. Há três escalões: até 75 anos,
entre 76 e 99 anos e mais de 100 anos.

No entanto, a organização realiza em

paralelo uma prova para solteiros, em que
homens e mulheres correm para uma
classificação individual. Há ainda uma ca-
minhada (3 km) para quem quiser apenas
desfrutar de uma tarde desportiva.

Esta é pois uma boa sugestão para re-

forçar laços com a cara-metade. A pro-
posta é uma tarde de atividade física, não

importando o ritmo... só o prazer da cor-
rida ou da caminhada.

PAR TEM
DE CORTAR
A META AO

MESMO TEMPO


