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Prestižines multisporto varžybas laimėjo britai, estams - 26 vieta
2009-11-18 14:32:34

Kalnų dviračiai, riedučiai, kajakai,
banglentės, bėgimas, alpinizmas. Ir
daug kitų ekstremalių dalykų vienose
varžybose. Portugalijoje pasibaigė
"Adventure Race World Championship
2009" multisporto lenktynių finalas. 

"Adventure Race World Championship
2009" Europos etapą laimėjo komanda
iš Didžiosios Britanijos - "Helly Hansen-
Prunesco". Antroje vietoje - "Team

Nike/Beaver Creek" iš JAV, trečioje - "Lundhags Adventure" iš Švedijos. 

Antrąją vietą amerikiečiams nulėmė 6 papildomi taškai. Švedai uždirbo tik 5 papildomus
balus. Tarp 59 komandų dalyvavo ir estai, jie užėmė 26 vietą. 

Tarptautinėse prestižinėse nuotykių lenktynėse labai sėkmingai pasirodė naujokai iš
Ukrainos. Precendento neturintis atvejis šiose varžybose - naujokai užėmė net 8 vietą!

Septynių metų istoriją turinčiose "Adventure Race World Championship" reikia mokėti ne tik
greitai bėgti, būti ištvermingam, važiuoti kalnų dviračiais, bet ir plaukti kajakais, laipioti po
kalnus, važiuoti riedučiais ir mokėti daugelį kitų dalykų. Dažnai be miego, poilsio ir bet
kokiomis oro sąlygomis komandos įveikia šimtus kilometrų. 

Varžybos prasidėjo lapkričio 8 dieną. Prie starto linijos išsirikiavo 59 komandos iš 25 pasaulio
valstybių. Bendra varžybų distancijos ilgis - 907 kilometrai. Vidutiniškas greitis - 111,76
km/val. 

Pirmasis varžybų etapas labiau panėšėjo į galvosūkį nei klasikinį multisportą. Įveikdamos
distanciją komandos sprendė uždavinius ir uždirbdavo papildomus balus. 

Komandos pasirinko labai skirtingą taktiką. 20 iš jų nusprendė nedalyvauti šiame etape ir
paaukoti galimybę uždirbti papildomų taškų. Beje, tai turėjo įtakos galutinėje įskaitoje. 

Kai kurios komandos, kaip paaiškėjo teisingai, atsisakė "vandens procedūrų" - plaukimo
banglentėmis. Kitos, nusprendusios įveikti 4 metrų aukščio bangas, grįžo atgal ir prarado
brangaus laiko. 

Lenktynių metu net 515 kilometrų komandos nuvažiavo dviračiais, 30 - riedučiais, 120
nuplaukė kajakais, o 230 įveikė pėsčiomis. 

Varžybų rezultatai (pirmasis aštuntukas): 

1. "Helly Hansen - Prunesco" (Didžioji Britanija) - 52 taškai (128 val.32 min.58 sek.)
2. "Team Nike/Beaver Creek" (JAV) - 50 (127:38:36)
3. "Lundhags Adventure" (Švedija) - 50 (127:34:52)
4. "OrionHealth.com" (Australija) - 48 (127:59:25)
5. "Navigator RaidLight" (Lekija) - 48 (128:23:39)
6. "Quechua" (Prancūzija) - 45 (126:24:55)
7. "Buff Thermocool" (Ispanija) - 43 (128:04:06)
8. "OS-Direct Adventure team" (Ukraina) - 41 (131:13:1)
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