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sexta-feira, 13 de Novembro de 2009
XPD 2009 - Dia 5
A última etapa da prova aproxima-se e para finalizar em beleza a
etapa é constituída por seis secções que totalizam aproximadamente
300km por percorrer de Vila do Rei a Peniche.

Etapa 5 – Partida em Vila do Rei
S1 – Pedestre (Penedo Furado) -> S2 -Canoagem (Aldeia do Mato) -
> S3-BTT (Bairro)->S4 - Pedestre (Alvados)->S5 - BTT(Foz do
Arelho) ->S6 – Pedestre (Peniche)

Esta etapa tem ainda três “cuts”: C3 - BTT Vila do Rei ->Aldeia do
Mato (salta a secção um e dois); C4 e C5 saltam respectivamente a
secção quatro e seis que substituem as pedestres por BTT.

Os Greenland ao optar pelo corte na etapa quatro chegaram cedo a
Vila do Rei (aproximadamente 13:30) no entanto só podem partir
para a etapa cinco quando a primeira equipa sem cortes terminar a
etapa quatro e entrar na etapa cinco. Estava prevista a chegada da
primeira equipa entre as 17:00 e 18:00 horas o que deixa os
Greenland com tempo para descansar e definir estratégia para a
última etapa.

A assistência faz o chamado “trabalho de casa” para esclarecer os
“cut’s” e o horário de entrada e fecho nas secções. Ao analisar a
longa etapa e por saber da possibilidade de transportar os kayaks
durante 2km sem “trolley” (percurso com muita pedra) na secção de
canoagem a equipa decidiu utilizar todos os “cut’s” e realizar as
restantes secções da etapa. O primeiro “cut” com abertura às 00h
do dia 12 deixou a equipa apreensiva pela longa paragem.

A primeira equipa saiu para a etapa às 19h e apenas pelas 23h a
equipa recebe informação contraditória relativamente à secção de
canoagem. Apenas seria necessário transportar os kayaks por 500m.
A adrenalina voltou a pairar e a equipa decide mudar a estratégia e
abandonar o primeiro corte. No entanto pensar que já poderiam
estar na etapa há quatro horas a trás é um sentimento ingrato. Com
o stress e “burburim” que envolve uma saída inesperada a equipa
voltou rapidamente à prova para iniciar a primeira secção da etapa
(S1).

Os Greenland chegaram por volta das 9:30 à Aldeia do Mato depois
de realizarem a S1 e S2 da etapa. A expressão de cansaço era
evidente, confirmou-se a necessidade de transportar os kayaks por
1,5km e a chuva durante a noite não deu tréguas a este percurso.
Apesar dos contratempos a equipa ficou satisfeita por ter arriscado

Operação Nariz Vermelho

Ponha o nariz por esta causa! Ligue
760 305 505 ou vá a
www.narizvermelho.pt

Arquivo do blogue
!  2009 (17)

"  Dezembro (1)

!  Novembro (16)

As fotos que faltavam...

XPD 09 - Epílogo

XPD 09 – Dia 7 ao pormenor

ARWC mostra um Portugal

inédito

XPD 2009 - Dia 7

XPD 2009 - Dia 6

XPD 2009 - Dia 5

XPD 2009 - Dia 4

XPD 2009 - Dia 3

XPD 2009 - Dia 2

XPD 2009 - A aventura já

começou

Mensagem para os amigos

Os Doutores Palhaços

ARWC - Agradecimento

antecipado

Portugal XPD Race -

Adventure Racing World

Champio...

TEAM GREENLAND / ATV -

Apresentação

Seguidores

com o Google Rede Social

Seguidores (8)

Já é membro? Iniciar sessão

 Seguir

Partilhar  Denunciar abuso  Blogue seguinte» Criar blogue  Iniciar sessão

http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-2009-dia-5.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.narizvermelho.pt/
javascript:void(0)
http://teamgreenland.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17
javascript:void(0)
http://teamgreenland.blogspot.com/2009_12_01_archive.html
javascript:void(0)
http://teamgreenland.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/as-fotos-que-faltavam.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-09-epilogo.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-09-dia-7-ao-pormenor.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/arwc-mostra-um-portugal-inedito.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-2009-dia-7.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-2009-dia-6.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-2009-dia-5.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-dia-4.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-2009-dia-3.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-aventura-recomeca.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-aventura-ja-comecou.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/mensagem-para-os-amigos.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/os-doutores-palhacos.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/arwc-agradecimento-antecipado.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/portugal-xpd-race-adventure-racing.html
http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/team-greenland.html
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=7493800022445270976
http://www.blogger.com/signup.g
http://www.blogger.com/
http://teamgreenland.blogspot.com/


10/01/03 22:33TEAM GREENLAND / ATV: XPD 2009 - Dia 5

Página 2 de 3http://teamgreenland.blogspot.com/2009/11/xpd-2009-dia-5.html

Apesar dos contratempos a equipa ficou satisfeita por ter arriscado
obtendo assim 4 CP’s nas duas secções (a opção de corte apenas
permitia obter 1CP).

Depois de um pequeno-almoço e uma reconfortante muda de roupa
os Greenland seguem com energias renovadas para a secção três,
um BTT de 44km até à localidade de Bairro.
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Mensagem mais recente Mensagem antiga

“É preciso acreditar” foram as palavras de um amigo de aventuras o
Feijão quando a equipa pensou em mudar de estratégia
relativamente ao primeiro corte da etapa. A equipa acreditou,
arriscou e conseguiu ultrapassar o desafio. São estes momentos que
tornam as corridas de aventura especiais pela atitude e pela
coragem de arriscar.
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