Bem-vindo a Madrid
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Challenge Spain volta a celebrar um triatlo de categoria internacional na cidade, que
percorrerá grandes paragens da Comunidade de Madrid, com um percurso total de 226
km que terminará na Puerta del Sol, no coração da cidade. Os triatletas enfrentar-se-ão
a 3800 metros de natação, 180 quilómetros de bicicleta e 42 quilómetros de corrida a
pé, com cinco voltas ao percurso estabelecido.
O mundo do triatlo reúne-se para disputar o Triatlo de Longa Distância Challenge Madrid, que se
disputará de novo na cidade, embora desta vez em formato Ironman ou longa distância, com um
total de 226 km de prova individual, dividida pelas cateogrias Elite e outros grupos etários, com
prémios no valor total de 40000 €.
O percurso inicia-se com a prova de natação na barragem de San Martín de Valdeiglesias – Playa
de la Virgen Nueva, onde os atletas terão que percorrer 3800 metros nadando para chegar à
primeira transição, onde se iniciará a prova de ciclismo, com um total de 180 quilómetros e que
inclui a famosa volta pelos portos de Canencia, Morcuera, Cotos, Navacerrada e El Escorial, antes
da segunda transição, em Madrid Río, para a prova final da maratona de 42 km de 5 voltas pelas
margens do Manzanares, com a meta na Puerta del Sol, no coração de Madrid.
Um evento que se destaca pela beleza da paisagem, com um percurso que testará ao limite a
capacidade física dos participantes, que estarão assistidos por mais de 300 voluntários e duas
centenas de efetivos das forças públicas para zelar pela segurança e pela realização sem
incidentes de uma das dez melhores provas do género a nível mundial.

Informação de interesse
Quando

Onde
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Porta do Sol

Endereço

Zona

Plaza Puerta del Sol, 28013

Sol / Gran Vía

Telefone

Correio electrónico

+34 977 29 00 90

info@challenge-madrid.com

Web

Metro

https://challenge-madrid.com/

Sol (L1, L2, L3)

Autocarro
002, 5, 6, 15, 20, 26, 32, 50, 51, 53, 65, 150,
SE712, N16, N26, M1

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Preço

Horário

Consultar página oficial

Consultar página oficial

Tipo
Deporte, Otros
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