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Canoagem pode ser perna decisiva nesta noite
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16/11/09 - Equipe brasileira conta como foi a Portugal XPD Race 2009

14/11/09 - No final, britânicos levam o título do Portugal XPD Race

12/11/09 - Equipes se preparam para a penúltima etapa da XPD Race

11/11/09 - Baixas e disputas marcam o terceiro dia da Portugal XPD Race

10/11/09 - Trekking pega competidores de surpresa no Portugal XPD Race

09/11/09 - Competidores do XPD Race encaram 900 km de disputas

09/11/09 - Equipe brasileira pronta para o ARWC Portugal

16/10/09 - Brasil Soul MTB parte para prova em Portugal

21/09/09 - Brasil fica sem medalhas no Mundial de Canoagem

18/09/09 - Brasil inicia o Mundial de Canoagem com 29º lugar

03/08/09 - Roberta Borsari fala do Mundial 2009 em Portugal

20/07/09 - Roberta Borsari defende país no Mundial de Kayaksurf

01/06/09 - Portugal será sede do Mundial de Corrida de Aventura
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Norte-americanos seguem na liderança do Portugal XPD Race
13/11/2009 - Atualizada às 11:18

Com dois terços da prova já completados, cerca de 600 quilômetros, os
competidores da Portugal XPD Race 2009 seguem para os últimos desafios
da competição, que tem previsão de término neste sábado, dia 14. Das 59
equipes que largaram na última segunda-feira, apenas nove abandonaram a
prova e os norte-americanos da Nike/ Beaver Creek seguem na ponta da
competição.

Mesmo  na  liderança,  as  equipes  Lundhags  Adventure  e  Helly  Hansen-
Prunesco seguem na cola  da  Nike,  que já  demonstra  cansaço.  "Estamos
desgastados e, sinceramente, não sei como vamos ser capazes de aguentar
as próximas horas. Só penso em recuperar energias!”, declarou Mike Kloser,
capitão do time norte-americana.

A decisão da prova pode estar na perna de canoagem, realizada na noite
desta sexta-feira, em Castelo do Bode. Apesar da liderança, a Nike ainda
tem adversários fortes se aproximando; os atuais campeões da prova, a OrionHealth.com ocupam a quarta posição. “Está quase
impossível de cumprir todos os pontos e isso, de certo modo, complicou a nossa estratégia”, explicou Wayne Oxenham, um dos
integrantes da equipe, que se perdeu do grupo durante a noite, aumentando a vantagem ainda mais para os adversários.

"Foi uma experiência um tanto quanto traumática, pois durante 1h20 fiquei sozinho, completamente perdido e sem meios de
orientação à espera dos outros atletas. Acabei seguindo um caminho com outra equipe que apareceu, e mais à frente pude
finalmente continuar com o meu time", contou Oxenham.

Após a região serrana de Portugal, os atletas encararam a descida para o centro de Portugal. O percurso alternou entre pernas
longas de trekking e mountain bike, e a passagem pelo Castelo de Vide e Marvão foram obrigatórias.

Incidente - Após ter que ser atendida por conta de machucados nos pés por pedalar 100 quilômetros com tênis de trekking, Luli
Cox sofreu mais um incidente: durante o trekking até a canoagem, com muitos buracos e mato alto, a brasileira escorregou e
acabou abrindo o supercílio. Mesmo com bastante sangue e um curativo feito na trilha, a equipe AKSA Brasil Kailash segue
firme para chegar em Peniche.

Por decisão de Antonio De La Rosa, a equipe somente saiu para a prova na manhã desta quinta-feira, para evitar o frio e
continuar preservando a condição dos atletas.
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A prática de Esportes de

Aventura envolve risco de

vida! Você deve estar
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realizar cursos que o

qualifiquem para isso.
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