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A sexta edição do Triatlo Longo de Lisboa realiza-se no próximo dia 30 de Abril, com o Parque das Nações em pano de
fundo. A prova faz parte do Campeonato Nacional de Triatlo Longo recebendo mais de 600 atletas oriundos de cerca 30
países. Para além do evento principal a prova inclui ainda uma prova de águas abertas com uma divisão onde são
permitidos fatos isotérmicos.
A prova principal do evento será disputada nas distâncias 1.9km de natação, 90km de ciclismo e 21.1km de corrida. A
organização da prova resulta da entre o Clube Oriental de Lisboa e a Federação de Triatlo de Portugal, contando com a
produção da S4a.
O percurso da prova arranca com a disputa do segmento na Doca dos Olivais (lago artificial do Oceanário), disputado
em duas voltas de 950 metros com uma partida espectacular em massa. O percurso de ciclismo passa na D. João II (a
principal avenida do Parque das Nações), Av. do Índico e IC2. Trata-se de um circuito totalmente encerrado ao trânsito e
disputado em quatro voltas de 22,5 km. Finalmente, o segmento de corrida será disputado dentro do Parque das Nações
passando por zonas de muito público. Também este último segmento será disputado em quatro voltas, permitindo
aos acompanhantes dos atletas e demais público acompanharem o desenrolar da acção.
Todos quantos recuperarem bem do desafio do primeiro dia poderão, no dia seguinte (1 de Maio) poderão disputar uma
prova de águas abertas (no mesmo percurso do segmento de natação do triatlo) intitulada King & Queen of the Sea
Europe. Esta prova terá uma divisão com fatos especialmente dedicada aos atletas de triatlo, sorteando-se entre todos
os participantes uma viagem e estadia para participar na grande final mundial do King of The Sea no Rio de Janeiro,
Brasil.
Para mais informações sobre a prova, visite o site, www.lisboatriathlon.com. As inscrições para o Lisboa International
Triathlon estão abertas até ao próxima dia 31 de Março, ou tão longo esgotem.

http://www.federacao-triatlo.pt
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