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Serras foram o desafio para as equipes
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04/12/09 - Expedição brasileira abrirá vias inéditas no Monte Roraima
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14/11/09 - No final, britânicos levam o título do Portugal XPD Race
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Baixas e disputas marcam o terceiro dia da Portugal XPD Race
11/11/2009 - Atualizada às 17:14

A região serrana de Portugal,  entre as  serras  de Lousa,  Açor  e  Estrela,
exigiu muito esforço dos competidores nas pernas de trekking e mountain
bike durante o terceiro dia da Portugal XPD Race. E com esse esforço, sete,
das 59 equipes inscritas, abandonaram a competição, dentre elas, uma das
favoritas ao título.

A OrionHealth.com, atual campeã, segue na liderança da prova, seguida
pela Nike/ Beaver Creek. Os brasileiros da AKSA Brasil Kailash também se
mantém na disputa.

Mike Kloser, da Nike, admite que está complicado montar a estratégia para
chegar na frente. “Estamos impressionados com a dureza do percurso e,
sinceramente, esperávamos estar mais rápidos. Nossa estratégia para lutar
pelo título será fazer a maior parte dos pontos, o que não tem sido fácil”,
declarou.

O espanhol Antonio De La Rosa, Rafael Rocha, Felipe Fuentes e Luli Cox, da equipe AKSA Brasil Kailash, seguem na disputa com
algumas dificuldades nos primeiros dias. As serras e o frio na região durante a noite limitaram os competidores, além de alguns
problemas, obrigaram os atletas a pular uma seção (3). Luli teve que pedalar 100 quilômetros com um tênis usado no trekking
(a equipe de apoio esqueceu sua sapatilha) e isso causou uma lesão. Antonio, ao contrário de Cox, fez o trekking de 21
quilômetros de sapatilha.

Baixas - Uma das favoritas ao título, a Finland, teve que se retirar da prova por conta de uma lesão grave no pé de um dos
atletas. “Ainda não acredito que passamos de candidatos ao título a espectadores!”, declarou Tommi Putkuri, capitão do time.
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A prática de Esportes de

Aventura envolve risco de

vida! Você deve estar

sempre acompanhado de

algum guia experiente ou

realizar cursos que o

qualifiquem para isso.
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