Decorreu este fim-de-semana, 26 e 27 Março 2011, o 7º Ori BTT de Grândula, 2ª prova a contar para a
Taça de Portugal de Orientação em BTT 2011. Organizado pelo Clube Natureza do Alvito, o evento
contou com a participação de 219 atletas.
Os percursos de sábado e de domingo foram ambos de distância longa.
O palco da competição foi a mítica Serra de Grândola, zona de sobral bastante acidentada com uma boa
rede de caminhos, que pôs à prova o sentido de orientação e a potência física dos atletas. A prova de
domingo tornou-se ainda mais desafiante porque veio a chuva que por sua vez formou lama no terreno
aumentando a dificuldade de progressão.
O COC fez-se representar com 16 atletas.
Destaque para as vitórias de Frederico Costa (H21A) e Luísa Mateus (D45). Se Frederico Costa estreouse a ganhar, já a experiente Luísa mantêm a invencibilidade esta época com duas vitórias em duas provas
disputadas. Também Daniel Marques e Paulo Alípio estiveram em bom plano no escalão principal, 3º e 4º
lugar respectivamente, embora seja evidente que ainda estão à procura da sua melhor forma. Por sua vez
Marisa Barroso mostra-se regular ao conquistar o 3º lugar no escalão D21A repetindo o resultado obtido
na primeira prova da época 2011 disputada em Sesimbra.
Resumo resultados de pódio dos atletas do COC:
HE, 3º Lugar - Daniel Marques
HE, 4º Lugar - Paulo Alipio
D45, 1º Lugar - Luisa Mateus
D21A, 3º Lugar - Marisa Barroso
H21A, 1º Lugar - Frederico Costa

Por equipas o COC ficou em 3º Lugar. A vitória foi para o BTT Loulé e o 2º lugar para o ADFA.
A próxima prova da TP em BTT será realizada em Córdoba (Espanha) no fim-de-semana de 2 e 3 Abril
2011.

Pódio HE

Mais informações:
http://www.fpo.pt
http://oriprovas3.no.sapo.pt/2011-03-26_CNA/Informacao_NET.htm
http://www.orientovar.blogspot.com/

