
sexta-feira, 13 de novembro de 2009

Azar ronda equipe e Luli cai no trekking

A equipe AKSA Brasil Kailash saiu

de Vila Velha de Rodão somente na

manhã desta quinta feira. No

primeiro horário permitido pela

organização para que as equipes

que pularam a seção 3 pudessem

seguir adiante era as 21h00 de

quarta feira. Após analisar as

condições, Antonio de la Rosa

achou melhor não sair na noite fria

para remar porque não havia PC's

a serem conquistados ao longo do

caminho, o que significaria

somente força fisica e poucas

condições de subir na classificação.

A equipe então saiu na manhã

seguinte pedalando e quando

chegou em Vila de Rei foi obrigada

novamente a aguardar a chegada das primeiras colocadas para seguir

adiante, o que aconteceu às 20h00 desta quinta-feira.

"A prova está sendo dura para todo mundo. Acabamos caindo no corte da

canoagem e não tivemos tanta sorte também com o segundo dia de prova

com algumas contusões na equipe, quando quase tivemos que sair da

prova. Mas deu tudo certo", disse Rafael Rocha.

A sorte não está ao lado da Luli neste mundial e durante o trekking até a

canoagem ela escorregou, bateu a cabeça e abriu o supercílio."A gente

estava numa parte do caminho que não tinha trilha marcada e sim muito

mato e buraco. A gente pisava muito em falso e numa dessas pisadas eu caí

e tinha um tronco. Mesmo de capacete batia a teste e começou a sangrar

que foi uma beleza", disse Luli rindo. "Parecia um filme da sexta feira 13.

Os meninos então fizeram um curativo e minha roupa rosa ficou vermelha,

mas tudo bem, eu vou de olho roxo na festa".

Sobre a prova, ela disse que "está dura mas no final vale a pena, por ter

superado todos os desafios", enquanto se trocava para a canoagem.

O objetivo da equipe agora é seguir sempre em frente e parar somente na

chegada em Peniche.
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Fabio Uzum disse...

vcs estão literalmente dando o sangue pra acabar essa prova! força que
deve estar no final!

Sexta-feira, 13 Novembro, 2009

floretrapo disse...

Vamu lá Equipe
Tá chegando. Esta é a melhor parte, sabemos que o cansaço é grande,
mas quando acabar vão ter muito o que contar. Nossa rimou.

Ôôôô... Luli, para de ser perna mole e cair, sua bichinha, ve se anda,
parece que tá fazendo o mundial em Portugal. Nossa rimou de novo

Falando nisso quando vcs voltam para o Brasil?

Bj
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