
Divulgação

A Nike Beaver Creek faz transições
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NORTE-AMERICANOS LIDERAM APÓS A
TERCEIRA ETAPA

O segundo corte pegou 13 equipes

em Vila Velha de Ródão

Portugal - O 7º Mundial de Corrida

de  Aventura  -  ARWC Portugal  2009

chegou  à  metade  na  madrugada

desta  quarta-feira,  enquanto

percorria  a  região  das  Aldeias  do

Xisto e Castelo Branco. Terminada a

terceira etapa do desafio pelo Centro

do país, a Nike Beaver Creek ocupava

a primeira colocação, com 66h08min,

seguida  pela  OrionHealth.com,

somando 66h25min. Além do menor

tempo, a norte-americana abriu uma

vantagem maior por ter um PC e um

bônus a mais que a neozelandesa.

A cerca de quatro horas da vice-líder, a inglesa Helly Hansen – Prunesco e a

espanhola  Buff  Thermocool  estão  emboladas  em terceiro  e  quarto  lugar,

respectivamente, e acumulam os mesmos 30 PCs e 4 bônus conquistados

pela OrionHealth. Em seguida, e ainda na briga, estão a francesa Quechua e

a sueca Lundhags Adventure com apenas um PC a menos.

O atleta francês Benjamin Midena contou à organização em Barroca, na noite

de terça-feira,  que tentou convencer a equipe a tirar  alguns PCs de sua

estratégia e ganhar tempo, mas não teve sucesso. Assim, a Quechua segue

a todo vapor em quinto lugar e conseguiu passar pelo corte em Vila Velha de

Ródão.

A  terceira  etapa,  chamada  “Roteiro  das  Aldeias  do  Xisto”,  teve  214,6

quilômetros, divididos basicamente entre mountain bike e canoagem, e com

um trecho de 20 quilômetros de patins in  line.  “A prova está duríssima,

muito  física  e  mentalmente  exigente.  As  equipas  têm  de  tomar  muitas

decisões  num  curto  espaço  de  tempo”,  declarou  o  organizador  Claudio

Barreto ao Gazeta Adventure.

O trecho final foi de 54,0 quilômetros de canoagem pelo rio Tejo, fronteira

entre Portugal, na margem direita, e Espanha, na esquerda. No caminho,

havia uma usina hidrelétrica que obrigou os atletas a fazerem portagem de

um quilômetro. Para tanto, a organização disponibilizou carrinhos (chamados

de  Trollers),  que  deveriam  ser  trazidos  de  volta,  mas  as  equipes  mais

preparadas já carregavam seus próprios equipamentos.

A temperatura nesta região do Alentejo é mais quente durante o dia, sob um

forte sol, mas os atletas que desembarcaram à noite tremiam de frio. Os que

ficaram para trás por falta de uma boa estratégia ou por cansaço, caíram no

corte e seguiram de mountain bike direto para a Vila de Rei, pulando os

218,6  quilômetros  da  quarta  etapa.  De  lá,  vão  completar  o  restante  da

prova, com 242,2 quilômetros até a chegada em Peniche.

Brasileiros no corte

Entre as treze equipes cortadas,  está a única representante brasileira.  A

AKSA Brasil Kailash ia bem até o final da segunda etapa, quando pararam

para descansar na A2,  local  onde as equipes podem receber assistência.

Quando  decidiram arrancar  para  a  terceira  etapa,  a  atleta  Luli  Cox  não

conseguia colocar o pé no chão, sentindo fortes dores, e foi  atendida no

hospital da cidade de Covilhã. Assim que ela se sentiu melhor, o quarteto

voltou para a prova e fará o percurso menor.

No  começo  da  manhã de  quarta-feira,  os  carros  de  apoio  começaram a

chegar em Vila Velha de Ródão, onde a A3 foi montada em uma grande área

de estacionamento e com muitas árvores e gramados. As equipes cortadas

só poderiam retornar à prova depois das 21 horas, então aproveitaram o

clima agradável para descansar. A AKSA passou o dia ali, se recuperando

para o trecho final.

Ao cair da noite, a área foi ficando movimentada com a passagem das 37

equipes  que  completaram  os  58,9  quilômetros  de  trekking  e  159,7  de

mountain bike da quarta etapa. Mesmo vindo de um trajeto tão duro, os

competidores não tiveram muito tempo para descansar, pois precisavam sair

dali antes do horário do terceiro corte.

Gazeta Adventure http://www.gazetaadventure.com.br/notas.php?id_nota=5038&v_sub=
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