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2º O-BTT de Vila Nova de Poiares 
 

 
 
 

 Decorreu este fim-de-semana, 18 e 19 Setembro 2010, o 2º Ori BTT de Vila Nova de Poiares, 
penúltima prova a contar para a Taça de Portugal de Orientação em BTT 2009\2010. Organizado pela 
Secção de Orientação do Ginásio Clube Figueirense, o evento contou com a participação de 186 atletas, 
167 dos quais distribuídos pelos escalões de formação e competição e os restantes marcando presença 
nos escalões abertos. 
 
 O percurso de sábado foi de distância média e no domingo de distância longa. 
 
 Na competição foram utilizados terrenos, nas suas vertentes serranas, adjacentes a Vila Nova de 
Poiares. O terreno caracterizava-se por muito acidentado, com subidas e descidas íngremes, que aliadas 
a alguma pedra solta obrigaram os atletas a fazerem algumas partes do percurso com a bicicleta á mão. 
No entanto o terreno e a traçagem dos percursos foram do agrado geral. 
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 O tempo também ajudou ao evento pois, contrariamente á maioria das provas da época em BTT, 
não choveu. 
 
 O COC fez-se representar com 19 atletas embora desfalcados, entre outros, de Daniel Marques 
por estar ausente ao serviço da selecção nacional em Itália no MTB World Cup 2010. 
 
 Em termos competitivos, e que ao COC diz respeito, de salientar a vitoria de Luisa Mateus em 
D45 e o 3º Lugar de Joel Morgado em HE. 
 
 Resultados mais relevantes dos atletas do COC: 
 
 HE, 3º Lugar Joel Morgado 
 HE, 4º Lugar Guilherme Marques 
 H17, 6º Lugar Diogo Gândara 
 D45, 1º Lugar Luisa Mateus 
 H50, 2º Lugar Albano João 
 H50, 4º Lugar Carlos Lopes 
 H45, 3º Lugar Pedro Serralheiro 
  
 Por equipas o COC ficou em 2º Lugar com 1689 pontos. A vitória foi para o BTT Loulé e o 3º 
lugar para o ADFA. 
  
 A próxima prova da TP em BTT, e a ultima da taça de Portugal da presente época, será 
realizada em Ourém no fim-de-semana de 23 e 24 Outubro 2010  
 

Mais informações e todos os resultados disponíveis em: http://www.ginasiori.com/ 
 
Informações sobre a modalidade em: www.fpo.pt e http://www.orientovar.blogspot.com/ 
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