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quinta-feira, 12 de novembro de 2009

MUNDIAL estamos bem!

Entramos no corte e decidimos que iriamos remar, ficamos prontos e

quando fomos sair a organizacão nos disse que a saída para remar seria só

as 21hs...nossa passar frio em um trecho que não tinha nenhum Pc?! O

Antonio decidiu então que iríamos esperar para entrar na prova de novo no

trecho da bicicleta. Junto com a equipe da Costa Rica (que fez o trecho de

trekking todo com a gente) e junto com as outras equipes que pegaram

corte no Pc do remo.

A prova está mais lenta do que a organizacão previa então estamos tendo

que parar um pouco nas transicões para que as equipes que estão na frente

possam passar. Agora estamos numa transicão esperando poder largar.

Temos um trekking de 10km, uma canoagem 50km, bike 79km, trekking

35km com caverna mais uma bike de 40km e um trekking final de 25km

até a chegada.

Entrem no link abaixo..."O fim do drama da Luli"

Obrigada pelo apoio de vocês!!!

http://www.funfsports.com/videos/LuliCox/mundial-o-fim-do-drama-da-luli-

855v3129b98.mstp
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Malavolta disse...

O Lulizinha cor de rosa, fazer os amigos chorar de emosão nao tem
preço!!!
Estou muito emocionado em ver tamanha garra,"...vem com a gente"
sempre!!!
Rafa e vc tão mandando super bem nos videos.
É isso aí, mostra pro mundo a força do brasileiros!!!
Linda!!!
Grande bjo e abraço pros meninos!
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floretrapo disse...

Lulão vc é menino... Será que eu tenho um irmão ou irmã.
É isso ai, eu sabia que vc ia melhorar, claro vc é minha irmã ou irmão.
Vem com agente.
bj
dri
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