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Equipe Helly Hansen-Prunesco vence o
ARWC 2009

Helly Hansen-Prunesco wins 2009 ARWC. (Translate this article).

Helly Hansen-Prunesco Team

E o Adventure Race World Championship chega ao final com uma
reviravolta nos resultados. Enquanto todos acompanhavam e
apostavam na equipe americana Nike/Beaver Creek como grande
favorita, em disputa acirrada com os neozelandeses da
OrionHealth.com, defensores do título conquistado em 2008, foi a
equipe britânica Helly Hansen-Prunesco que conquistou a vitória.

Das 59 equipes de 25 países que largaram de Estoril no último
Domingo (8 Novembro), apenas 40 conseguiram finalizar a prova
classificadas. Foram 128 horas contínuas em mais de 900km para
os vencedores. Com uma média de idades de 37 anos, os
britânicos da Helly Hansen-Prunesco surpreenderam com um
enérgico sprint final e conquistaram assim o seu primeiro título
mundial de corridas de aventura. A equipe é formada por atletas
da equipe Aberdeen Asset Management e da equipe Helly Hansen
que venceu o Patagonia Expedition Race neste ano.

A equipe brasileira AKSA Brasil Kailash terminou desclassificada,
mas na posição 48 do rankig da prova. Pelo que indica o quadro de
classificação, a equipe pulou algumas etapas mas cruzou a
chegada na etapa final de moutain bike.
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