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E o Adventure Race World Championship (ARWC), que está

Tag Cloud

fechando hoje 2 dias de prova, já está cobrando forte as equipes,
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principalmente as menos preparadas. Várias equipes já
abandonaram a prova em diferentes momentos, e entre elas uma
das favoritas aos top 10, a finlandesa Multisport.FI (#06), que
venceu a Bimbache Extrem 2009 na Espanha, e teve ainda ontem
um de seus atletas machucado.
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Definir quem são os líderes é uma tarefa não tão simples nesta
prova, já que pela primeira vez na competição as equipes não
farão necessariamente a mesma rota. Existem ao longo do
percurso diversos postos de controle (PCs) que são opcionais e dão
bônus em tempo para as equipes. Vai depender da decisão da
equipe e estratégia criada durante a própria competição a escolha
ou não por arriscar os PCs bônus.
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Embora o quadro de posições no site da ARWC mostre informações
diferentes (inclusive com equipes que já desistiram) por estar
somente com a pontuação do prólogo de domingo, tudo indica,
acompanhando a posição das equipes pelo sistema de tracking via
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