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SETE BAIXAS NO TERCEIRO DIA DE PROVA

As montanhas do centro do país

não facilitaram

Portugual  -  Os  obstáculos

encontrados  nas  Serras  da  Lousã,

Açor e Estrela, no Centro de Portugal,

tiraram sete  equipes  do  Mundial  de

Corrida  de  Aventura  –  ARWC  2009

neste  terceiro  dia  de  prova.  Na

liderança,  segue  a  neozelandesa

OrinHealth.com,  atual  campeã  do

mundo, acompanhada de perto pela

norte-americana Nike Beaver  Creek,

que também busca o bicampeonato.

Na  madrugada  de  terça-feira,  os

atletas  alcançaram  a  região  mais  alta  do  território  português,  onde

enfrentaram grandes desníveis, frio, vento e neblina. Neste cenário, foram

confirmadas  as  primeiras  baixas  na  caravana  de  59  equipes  da  Estoril

Portugal XPD Race. Entre eles, equipes que ocupavam as primeiras posições

da prova como os suecos da Team Explore, que lideraram a etapa inicial, e a

Team Finland.

Um dos integrantes do quarteto finlandês sofreu uma lesão grave no pé, o

que frustrou o capitão Tommi Putkuri. “Ainda não acredito que passamos de

candidatos  ao  título  a  espectadores”,  lamentou.  Os  compatriotas  da

Multisport.fi também tiveram um dos integrantes machucado por uma queda

de bicicleta e estão fora da prova.

Os portugueses do Team Ippon oficializaram a sua desistência,  e  restam

cinco equipes  representando o  país  sede.  As  outras  que abandonaram a

disputa  pelo  título  mundial  são  a  Gorenjska  Banka  Lima  Salomon,  da

Eslovênia, a Gallaecia, da Espanha, e a Meditron-Indi-Venezuela.

Na ponta

Posicionados logo atrás da OrionHealth, os integrantes da Nike seguem seu

duro  plano  sem  descanso.  “Estamos  impressionados  com  a  dureza  do

percurso e, sinceramente, esperávamos progredir mais rápido. No momento,

nossa estratégia para lutar pelo título é fazer a maior parte dos pontos, o

que não tem sido fácil”, avaliou o capitão Mike Kloser, que no ano passado

viu o título lhe escapar das mãos nas últimas horas.  
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