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BRITÂNICOS VENCEM MUNDIAL DE
CORRIDA DE AVENTURA

Equipe nacional termina na 48ª

colocação

Peniche  (POR)  –  Depois  de  128
horas  de  provas  e  900  quilômetros
percorridos,  chegou ao fim o Estoril
Portugal XPD Race, nesta sábado, na
cidade  portuguesa  de  Peniche.  A
liderança  do  Mundial  de  Corrida  de
Aventura  foi  tomada,  na  penúltima
etapa do torneio, pela britânica Helly
Hansen-Prunesco.

“Na verdade viemos a Portugal sem
expectativas exageradas e assim não
colocamos muita pressão na equipe.

A nossa estratégia deu certo e tudo se decidiu nas últimas horas da corrida”,
declarou Tom Gibbs, líder do grupo.

Com uma média de idade de 37 anos, a equipe comemorou seu primeiro
título  Mundial  e  superou  favoritos  como  a  norte-americana  Nike  Beaver
Creek,  os  vice-colocados.  Na  terceira  posição,  ficaram  os  suecos  da
Lundhags  Adventure.  Campeões  em  2008,  os  neozelandeses  da
OrionHealth.com terminaram o desafio em quarto lugar.

No total, 40 dos 59 times participantes concluíram a prova que contou com
62 Postos de Controle e mais 14 bônus. Os brasileiros da AKSA Brasil Kailash
pararam no meio do caminho e ficaram em 48º lugar.

Com um alto nível  de dificuldade, a competição saiu da Costa do Estoril
rumo às trilhas das serras da Lousã,  Açor,  Estrela,  São Mamede e Serra
d’Aire e Candeeiros.  Depois da travessia a nado da Lagoa de Óbidos,  os
participantes chegaram a pé à praia do Baleal durante esta manhã.

O balanço da organização do Estoril XPD Race foi altamento positivo. “Não
podíamos estar mais satisfeitos, pois conseguimos estabelecer um marco em
termos  internacionais.  A  qualidade  da  organização  foi  reconhecida  e  em
termos  competitivos  também  nunca  se  viu  nada  assim”,  comemorou
Alexandre  Guedes  da  Silva,  da  Associação  Portuguesa  de  Corridas  de
Aventura.
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