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ORGANIZAÇÃO DIVULGA RESULTADOS ATÉ
SEGUNDA ETAPA

Nike terminou na frente, depois de

36 horas de prova

Portugal  -  As  equipes  da  ponta

mantiveram  o  bom  rendimento  na

primeira e segunda etapas da Estoril

Portugal  XPD  Race.  O  balanço

apresentado  pela  organização  na

tarde desta quarta-feira  mostra que

as  líderes  conquistaram  todos  os

postos de controle e pegaram todos

os bônus disponíveis até então.

A  Nike  Beaver  Creek  terminou  em

primeiro  a  etapa  chamada  de

“Aventura nas Aldeias do Xisto”, com

um total acumulado de 36h08min03s, 19 PCs e 4 bônus. A primeira etapa foi

mais rápida, de 6h45min, já a segunda levou 29h22, compreendendo 68,5

quilômetros de trekking e 103,3 de mountain bike.

Por  volta  das  22  horas  de  segunda-feira,  as  primeiras

equipes iniciaram terceiro estágio. Ainda restam três etapas para completar

os 900 quilômetros de percurso traçados pela organização. As equipes têm a

opção de cortar caminho, mas isso as fará perder pontos. O vencedor será

aquele que tiver a melhor estratégia.

Brasileiros

A  AKSA  Brasil  Selva  Kailash  teve  um  contratempo  no  final  do  primeiro

trekking nas Aldeias do Xisto, com 45,2 quilômetros partindo de Lousã até

Esporão. O quarteto se perdeu e gastou um bom tempo até encontrar o AT5,

área  de  transição  para  o  mountain  bike  em  Pampilhosa  da  Serra,  mas

conseguiram  três  PCs  neste  trecho.  Os  brasileiros  contaram  que  havia

muitas  subidas  e  estavam ansiosos  para  começar  a  próxima seção.  Eles

concluíram a segunda etapa em 49º lugar.

Confira a classificação do Mundial de Corrida de Aventura após a segunda

etapa. Para conferir a tabela completa, clique aqui.

Classificação após 2 etapas

1. #46 Team Nike/Beaver Creek (EUA)

2. #07 Quechua (FRA)

3. #38 Helly Hansen - Prunesco (ING)

4. #04 Buff Thermocool (ESP)

5. #08 Lundhags Adventure (SUE)

6. #01 OrionHealth.com (NZL)

7. #03 Blackheart.com.au (NZL)

8. #02 Outdoor Experiences (FRA)

9. #48 OS-Direct Adventure team (UCR)

10. #18 Nuun-FeedTheMachine (EUA)

Gazeta Adventure http://www.gazetaadventure.com.br/notas.php?id_nota=5035&v_sub=
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