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TENSÃO DOMINA NOITE DE SEXTA-FEIRA
EM PORTUGAL

Britânica Helly Hansen passou para

liderança

Portugal – Desde domingo passado,

a atenção da comunidade da corrida

de  aventura  está  voltada  para  a

região centro-oeste de Portugal, onde

está acontecendo a sétima edição do

Mundial da modalidade. Na noite da

sexta-feira,  as  equipes  se

concentraram na área de assistência

na  cidade  de  Avados,  antes  de

partirem  para  a  última  etapa  do

torneio.

O clima no local era de muita tensão e os competidores aproveitavam para

ajeitar seus equipamentos, se alimentar e tentar descansar para o próximo

trecho do percurso, com chegada marcada em Peniche.

Antes disso, o roteiro incluiu 49 quilômetros de canoagem noturna partindo

de Penedo Furado, rumo à Aldeia do Mato. De lá, os barcos foram trocados

pelas bikes, em trajeto de 44 quilômetros.

As  favoritas  Nike  Beaver  Creek  e  Orionhealth.  fizeram  a  transição  bem

próximas uma das outras.  Porém, quem passou para a liderança após a

soma dos postos de controle conquistados até então foi  a britânica Helly

Hansen Prunesco. A equipe possui vantagem de três PC’s em relação à Nike,

segunda colocada.

Gazeta Adventure © - Todos os direitos reservados à Fundação Cásper Líbero - www.fcl.com.br

Gazeta Adventure http://www.gazetaadventure.com.br/notas.php?id_nota=5052&v_sub=

1 of 1 09/11/28 17:53


