FPO - Comissão Técnica de Corridas Aventura

Somozas Extreme – Corunha, 16 e 17 de Abril 2011
Análise estatística do questionário aplicado às 7 equipas portuguesas
participantes (2 no escalão Elite e 5 no escalão Aventura)

Outras Opiniões:
- “A tentativa de actualizá-los manualmente deu azo a confusões na
classificação dos caminhos”
- “Pouco actualizados, mas dentro da “normalidade” e com condições
para uma boa prova”

6b) Nível de Exigência Física das Etapas
Fraca
Média
Forte
Desiquilibradas

43%
57%

Outras Opiniões:
- “Não eram propriamente perigosas, mas em alguns locais era
impossível lá chegarem meios de socorro em tempo útil”

Outras Opiniões:
- “No centro do evento muito boas, nas etapas fora, com dificuldade de
aparcamento fruto dos locais”
- “Muitas das transições foram efectuadas no mesmo local (um excelente
local para as assistências) as restantes transições (duas) foram efectuadas em
locais fracos”

Outras Opiniões:
- “Cada equipa teve de trazer tendas, mas o espaço era muito agradável
e com instalações sanitárias”
- “Não existia. Tivemos de acampar.”

Outras Opiniões: “demora excessiva na publicação”
Opiniões Gerais:
- “Prova excelente onde a competitividade e a vontade em ganhar está
presente sem esquecer as equipas menos fortes. Prova que deveria
servir como modelo para a nossa Taça de Portugal onde prevalece o
jogo e o joguinho e a falta de ambição por parte das equipas as quais
são motivadas pelo regulamento que vocês aprovaram. Provou-se mais
uma vez o caminho errado que está a seguir a nossa aventura tanto
pelas prestações fracas das nossas equipas”
- “Nota realmente negativa em relação aos mapas, desactualizados e de
muito baixa qualidade (não encadernados, sem sobreposição...)”
- “A organização em geral foi boa, o sistema utilizado, CP's em
sequência e em termos de tempo apenas contar o tempo de fecho em
fim de dia, obriga as equipas a percorrerem mais CP's e mais Km, que
numa corrida em Portugal. Talvez um pouco menos estratégica mas
bastante mais física. De salientar a forte aposta que se nota no escalão
Aventura. Organizadores e Patrocinadores, perceberam que é neste
escalão onde vão ter o maior número de atletas. Eram 41 equipas com 3
atletas, ou seja, 120 pessoas. Isto sim para refletir.

