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18ºC | 28 Novembro 2009 | Faro, Portugal TEMPO

PESQUISAR POR:
Eventos
TEXTO LIVRE:
SECÇÃO:
MODALIDADE:
CONCELHO:

| 21-03-2010 |
Por Terras da Antiga Búdea
| 11-04-2010 |
Ao Encontro da Natureza
VER EVENTOS

| 19-11-2009 |

VIII Seminário de Gestão de Desporto
em Silves

| 11-11-2009 |

Portugal XPD Race- Primeiras baixas na
caravana

No próximo dia 20 de Novembro, a
Fissul, em Silves, recebe a 8ª e ...
| 14-11-2009 |

Portugal XPD Race- Supresa britânica no
sprint final
Os nórdicos foram os primeiros a
dominar, passando depois o teste ...
| 13-11-2009 |

Portugal XPD Race - Luta pela Liderança
É a recta final do Estoril Portugal XPD
Race, com a passagem pela ...
| 12-11-2009 |

Portugal XPD Race - Para o Centro
Geodésico de Portugal
O Estoril Portugal XPD Race já cumpriu
dois terços do traçado de ...
| 12-11-2009 |

Taekwondo: Europeu de Poomsae
O Portimão Arena recebe no fim-desemana de 14 e 15 de Novembro o ...
| 11-11-2009 |

Portugal XPD Race- Primeiras baixas na
caravana
Ao terceiro dia de competição, a dureza
da montanha causou as pri ...
| 09-11-2009 |

Portugal XPD Race- Perdidos nas
aldeias do xisto
Deixando para trás a costa, as equipas
que disputam o mundial de ...
| 04-11-2009 |

A partir de hoje facebook vira radical

Ao terceiro dia de competição, a dureza da montanha
causou as primeiras baixas no Estoril Portugal XPD Race,
com sete formações - em 59 à partida - a abandonarem
precocemente. Os neozelandeses defensores do título
continuam bem posicionados na frente, seguidos de perto
pelos norte-americanos da Nike/Beaver Creek.
Mergulhando fundo na região mais alta do continente
português, o terceiro dia de competição do mundial de
corridas de aventura - Estoril Portugal XPD Race encarregou-se de iniciar um processo de selecção natural
entre as 59 equipas que participam em representação de 25
nações.
Um contínuo sobe e desce por montes e vales ligou as
serras da Lousã, Açor e Estrela numa etapa feita sobretudo
a pé e de BTT. Às primeiras horas do dia (terça-feira) surgia
a confirmação das primeiras baixas na caravana, com
especial destaque para o abandono precoce dos
candidatos à vitória do Team Finland Entre os sete
abandonos oficializados até ao momento encontram-se
também os portugueses do Team Ippon - mantendo-se
ainda no terreno as restantes cinco equipas lusas.
Visivelmente agradados pela extrema beleza das paisagens
e pela simpatia dos populares (ontem, em Fajão, até havia
um lanche surpresa à espera das equipas), os norteamericanos da Nike/Beaver Creek estão a posicionar-se na
dianteira da corrida. Os actuais Campeões do Mundo (Team
Orion Health Nova Zelândia) estão também bem
posicionados no terreno e têm ainda todas as hipóteses de
revalidar o título.
Mais informação em:
www.arwc2009.com

A equipa Algarve e:Motion aposta agora
no facebook para divulgar ...
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