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Defensora do título caiu para a
quarta posição

Portugal - O Estoril Portugal XPD
Race, válido pelo 7º Mundial de
Corrida de Aventura, já cumpriu dois
terços
do
percurso
de
900
quilômetros. Enquanto as equipes se
aproximam de Peniche, destino final
desta expedição, a neozelandesa
OrionHealth.com
enfrenta
dificuldades para se manter nos
primeiros lugares e defender o título
A neozelandesa OrionHealth tenta escalar conquistado ano passado no Brasil. A
a classsificação na reta final do ARWC
noite nas águas de Castelo do Bode
será decisiva.
A norte-americana Nike Beaver Creek, campeã mundial de 2007, já
consegue manter a liderança há dois dias, mas ainda há um número
considerável de equipes em uma boa situação para disputar o título. A Orion,
porém, já esteve mais perto e caiu da segunda para a quarta posição. O
capitão Wayne Oxenham revelou que o percurso surpreendeu suas
expectativas. “Está sendo muito duro e impossível de cumprir todos os
pontos. Isso de certo modo baralhou a nossa estratégia”, disse o atual
campeão.
Nesta quinta-feira, a caravana saiu da sua incursão pela região mais alta do
país e iniciou a descida em direção ao Centro Geodésico de Portugal em
direção à Vila de Rei, onde termina a quarta e começa a quinta e última
etapa. O penúltimo trecho começou com trekking 60 quilômetros de trekking
e terminou com uma bike insana de 160 quilôemtros, passando pelo
nordeste alentejano. Os destinos turísticos Castelo de Vide e Marvão foram
alguns dos pontos obrigatórios.
Disputa de alto nível
Depois de mais de 600 quilômetros percorridos e muita variação de altitude,
é surpreendente o número de equipes que permanece na prova, mostrando
o nível ele que o esporte mundial atingiu. Desistiram apenas nove dos 59
quartetos de 25 países que se largaram no domingo de Estoril.
Das cinco equipes portuguesas na prova, apenas a Aldeias do Xisto abandou
a prova. Já os militares da Extreme Challenger/IGeoE vão muito bem e
ocupam a 12ª posição. “Estamos seguindo a nossa estratégia e tudo está
correndo bem. Apesar de levarmos apenas duas horas e meia de sono desde
domingo, estamos em forma para continuar a lutar por uma boa posição”,
contou José Marques.
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