FPO - Comissão Técnica de Corridas Aventura

Raid Ilha Azul – Faial, Açores 24 e 25 de Junho 2011
Análise estatística do questionário aplicado a 11 equipas das 16
participantes (3 no escalão Elite e 8 no escalão Aventura)

1) Divulgação da Prova
Muito Boa
Boa
Razoável

18%

Fraca

55%
27%

2) Divulgação das Informações Técnicas da Prova
Muito Boa
Boa
Razoável
Fraca

45%
55%

3) Área onde decorreu a Prova

Muito Boa
Boa
Razoável
Má
Demasiado utilizada em
outras Provas

100%

4) Mapas utilizados na Prova

Actualizados
Desactualizados

100%

5) Organização da Prova

Positiva
Negativa

100%

6a) Etapas
Bem dimensionadas
Mal dimensionadas

9%

91%

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

9%
36%

55%

6c) Seguranças dos Atletas nas Etapas
Adequada
Não Adequada

100%

Outras Opiniões: - “Na Canoagem, pareceu-me perigoso controlar alguns CPs na
altura em que estávamos na água.”

7) Áreas para a Assistência
Boas
Razoáveis

27%

Fracas

73%

Outras Opiniões: - “Apenas na transição entre a etapa 1/2 e 2/3 a chuva foi incómoda.
Compensado pelos locais abrigados nas restantes transições.”

8) Acomodação Nocturna
Boa
Razoável
Fraca
27%

73%

9) Balneários
Bons
Razoáveis
Fracos

100%

10) Apuramento de Resultados e Cerimónia de Entrega de
Prémios

Nota Positiva
Nota Negativa

100%

Opiniões Gerais:
- “Se todas as provas de corridas de aventura decorressem, como esta
decorreu o futuro da modalidade estaria garantido.”
- “Foi pena o número reduzido de equipas participantes, boa iniciativa do
Vladimiro Sá (Ultra-Leves do CPOC) com a ideia de filmar algumas etapas da CA.”
- “Um bom exemplo para a modalidade de como se deve organizar uma prova”
- “Que venham mais provas como esta. Assim custa menos sofrer ;)”
- “Desejamos apenas ressalvar que, apesar de pertencermos ao GDUAzoia,
clube organizador, não participámos nem contribuímos na preparação do mesmo,
razão pela qual nos considerámos em condições de participar em pleno respeito da
justiça desportiva.”

- “Pela razão acima apontada e não só, consideramos também que não
corremos o risco de beneficiar ou influenciar esta avaliação, mesmo que
involuntariamente, ao afirmar que esta terá sido a melhor, mais bem organizada CA
em que já participámos a todos os níveis (terreno, traçado, desafio, dificuldade técnica
e física, envolvimento de voluntários e entidades locais, logística, etc)”
- “Esperemos que continuem a haver provas tão bem organizadas com esta, e
em locais diferentes dos usuais que possam atrair mais gente.”
- “Enquanto nas etapas de BTT sentimos necessidade de deixar CPs para trás,
nas pedestres de sábado havia tempo suficiente para nos perdermos e mesmo assim
voltar a tempo.”
- “Por um lado (se estivesse bom tempo) poderíamos ter apreciado mais o local
mas ficamos com tempo q.b. para "passear”.”

