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 Posted by aventuraacmcoimbra at 03:08 PM on November 22, 2009

 Fazendo o saldo da participação da IPPON Team no Portugal XPD 2009, que contou
com um importante apoio por parte da marca Inglesa de equipamentos desportivos INOV-8, das empresas Jorge
Mendes,Lda., Azulejibérica e Ponto Cúbico, Arquitectos, cabe dizer que as coisas correram abaixo das expectativas
que a equipa tinha à partida. Devido, fundamentalmente, a problemas de ordem física, que desde o ínicio, impediram
um dos seus elementos de corresponder à exigência que supõe um desafio deste tipo, a equipa foi obrigada a
abandonar a competição no final do 4º dia, pois a continuação em prova pressupunha um penoso “arrastar” até ao
final, de toda a equipa. O 50º lugar final reflecte isso mesmo...
Fica assim não só a memória de mais alguns bons momentos passados mas também a experiência e ensinamentos
para o futuro, que sempre ficam, mesmo em situações menos positivas.
Resta agradeçer mais uma vez o apoio dado pelas empresas mencionadas, bem como à sempre voluntariosa e
dedicada equipa de assistência, João Neto, Bruno Morais e Luis Figueiredo. A todos o nosso MUITO OBRIGADO!
Relativamente à competição em geral, as equipas presentes tiveram de lutar, não só contra as difíceis condições
metereológicas, mas também com um formato de prova diferente daquele a que estão habituadas. A que melhor
conseguiu gerir estas variáveis, quebrando todas os prognósticos, acabou por ser a equipa Helly Hansen - Prunesco
sagrando-se desta forma a nova campeã Mundial de Corridas de Aventura. A equipa inglesa cortou a meta em Peniche
pouco depois das 9.30h de Sábado, ainda sem a certeza do resultado conseguido, e deixando para trás equipas como a
Nike, Quechua ou OrionHealth, campeãs mundiais em anos anteriores.
Resultados finais e fotos do evento em www.arwc2009.com (http://www.arwc2009.com)

 
Entretanto o local do próximo Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura foi anunciado e será mesmo aqui ao
lado, na província espanhola de Castilla e León, dirigida pela “batuta” do experiente corredor António de La Rosa.
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