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NIKE E ORIONHEALTH TRAVAM UMA

DISPUTA ACIRRADA

Equipes buscam o bicampeonato

mundial

Portugal - A equipe norte-americana

Nike  Beaver  Creek,  campeã  do

mundo  de  2007,  e  a  neozelandesa

OrionHealth.com, defensora do título

no ARWC Portugal 2009, relembram

os  momentos  vividos  no  último

mundial  no  Brasil,  e  novamente

travam  uma  disputa  acirrada  pela

ponta da prova.  No ano passado,  a

Nike  deixou  a  vitória  escapar  nas

últimas  horas  por um  erro  de

navegação, e quer vingar a derrota.

Nesta terça-feira, elas fizeram lado a

lado o fim da travessia da Serra da Estrela, em busca da aldeia Penhas de

Saúde. A área de transição fica no coração da serra, a pouco mais de 1.500

metros de altitude, onde neva durante todo o inverno.

Ao entrar no Vale das Geleiras, os quartetos se separaram em busca dos PCs

que faziam parte de sua estratégia, seguindo por lados diferentes do estreito

rio no fundo do vale. Enquanto os neozelandeses avançavam cada vez mais,

o navegador da Nike, Chris Forne, levou a equipe beirando o asfalto para

depois fazer uma descida insana por meio da vegetação cerrada.

Na  subida  de  volta,  a  OrionHealth  saiu  no  lugar  exato  marcado  pela

organização. Já a Nike conseguiu recuperar o tempo perdido fazendo uma

forte subida em linha reta, atravessaram um pequeno túnel de escoamento

de água e saíram do outro lado do asfalto.

Apesar de terem conseguido alcançar a maior quantidade de PC's, as atuais

líderes devem tomar cuidado com os horários de corte. A prova ainda nem

chegou à metade e um descuido pode fazê-las perder muitas posições.

Desistentes

Os suecos da Team Explore, que lideravam a prova nos primeiros dois dias,

protagonizaram a maior surpresa do dia quando desistiram. Apesar de toda

a experiência em provas de grande dificuldade como esta, nada puderam

fazer quando um dos integrantes passou mal.

Já  a  finlandesa  Multisport.fi,  vencedora  do  Bimbache  Extrem  2009

(classificatória  espanhola  para  o  mundial),  teve  um  dos  integrantes

machucado  por  uma  queda  de  bicicleta  no  início  da  madrugada.  Eles

chamaram  o  resgate  e,  enquanto  esperavam,  jantaram  em  um  bom

restaurante da aldeia de Fajão.

Também estão fora do 7º Campeonato Mundial de Corrida de Aventura os

eslovenos da Gorenjska Banka Lima Salomon, os espanhóies da Gallaecia e

os venezuelanos da Meditron-Indi-Venezuela.
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