II ORIENTAÇÃO em REVISTA EDITORIAL

Sou o atleta português
com mais experiência internacional na Orientação em BTT e é com
grande orgulho e satisfação que reconheço o
sucesso do Campeonato
do Mundo de Seniores e
Juniores que se disputou
em Montalegre.
A organização correspondeu à grandeza do
evento. Os melhores atletas de Ori-BTT do Mundo,
provenientes de 26 países, pedalaram nos terrenos de Montalegre e Chaves, trilhando montes e vales que têm tanto de beleza como de
dureza. Os mapas foram de qualidade ímpar e o traçado
dos percursos esteve muito bem pensado. Foi bom notar
que todos os presentes nestes Mundiais ficaram encantados com a oportunidade de conhecer as riquezas sociais e
culturais de uma região transmontana que tem boa gente e
onde se respira a natureza.
Do ponto de vista competitivo, Portugal nunca teve tão
bem representado. Nas quatro provas em disputa, tanto no
sector masculino como no feminino, batemos todos os
recordes. Natural destaque para o 7º lugar do Davide
Machado na Longa, mas um 11º lugar no Sprint e um 12º
na Média espelham bem a qualidade das nossas selecções.
Fica também a sensação de que há ainda uma boa margem
de progressão! Há definitivamente potencial para chegar ao
topo… Imaginem!
Penso que os bons resultados internacionais podem ser
o elo para dar mais visibilidade à nossa modalidade.
Assistimos neste Mundial a uma divulgação da Orientação
em meios de comunicação altamente influentes que dão
motivos ao povo português para vir saber o que é navegar
na floresta. Poderemos vir a ter, de uma forma sustentável,
mais atletas, mais público, mais patrocinadores…
Gostaria de finalizar elogiando os cerca de 100 voluntários do WOC/JWOC MTB presentes em
Montalegre que contribuíram com
elevadas doses de simpatia, profissionalismo e dinâmica para o
sucesso do evento. De tal forma
que o classifico como O MELHOR
DE SEMPRE!
DANIEL MARQUES
ATLETA
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PORTUGUESES NO MUNDIAL
Culminando três anos de
aturado trabalho, Portugal recebeu os Campeonatos do Mundo de Orientação em BTT, nos escalões de
Seniores e Juniores. Um marco
histórico para a Orientação
portuguesa e um enorme êxito
nos planos organizativo, desportivo e social.

“M

uitas pessoas durante muitos
dias, a trabalhar em conjunto e a
preparar tudo para que as
coisas corressem bem.” Foram
estas as palavras encontradas por Eduardo
Oliveira, quando questionado sobre um evento
do qual foi o Director. Mapas e Percursos,
Arenas, Cerimónias, Partidas e Chegadas,
Secretariado, Informática, Comunicação e Imagem, Transportes, Segurança e Saúde, foram a
face visível duma organização empenhada e
disponível que soube elevar o nome de Portugal
e da Orientação Portuguesa a um expoente de
grandeza superior. Para tanto, foi igualmente
decisivo o papel de co-organizador assumido
pelo Município de Montalegre, inexcedível nos
apoios prestados e na garantia das condições
necessárias para desempenhos de tanta qualidade e interesse.
Ao sucesso organizativo, juntam-se excelentes prestações no campo desportivo. A jogar
em casa, Portugal apresentou a maior comitiva
de sempre - 9 atletas seniores e 6 juniores - e o
conjunto de resultados alcançados faz destes
Mundiais “os melhores de sempre”. Portugal
alcançou um ‘pleno’ extraordinário a todos os
títulos, estabelecendo em todas as oito provas
disputadas nos escalões seniores os melhores
resultados de sempre em Campeonatos do
Mundo.

Um gigante chamado Davide
A final de Sprint fez com que a nossa participação abrisse da melhor forma, com Susana
Pontes a garantir a 18ª posição e Daniel
Marques a ser o 11º da geral, a um segundo
apenas do sonho de entrar no top-10. Com este
resultado, Daniel Marques superou claramente
a 16ª posição que alcançara em 2007 e 2009 e
ascendeu ao 16º lugar do ‘ranking’ mundial, a
melhor posição de sempre dum atleta português na tabela. Por seu lado, Susana Pontes
melhorou o 30º lugar de 2008 que já lhe pertencia. Na final de Distância Média, o protagonismo
vai inteirinho para Davide Machado e Rita
Madaleno, dois estreantes em Campeonatos do
Mundo. Davide Machado conquistou um sensacional 12º lugar, suplantando o 18º lugar de

sentante, suplantando o 38º lugar
de Susana Pontes no ano transacto graças ao um 30º lugar final.
Um 9º lugar na Estafeta masculina e um 10º na Estafeta feminina
fecharam com chave de ouro uma
participação reconhecidamente
conseguida, colocando algumas
fasquias bastante elevadas e tornando maior o desafio de poderem ser batidas no futuro.

Daniel Marques que vinha já dos Mundiais de
2004. Rita Madaleno foi a 33ª classificada, melhorando o 36º lugar de Carla Freitas alcançado
em 2005.
Na prova de Distância Longa – e no que ao
sector masculino diz respeito – Portugal conseguiu apurar quatro atletas para a Final A, facto
nunca alcançado até aqui. Da Final vem esse
extraordinário 7º lugar de Davide Machado,
impondo-se a muitos dos maiores vultos da
Orientação em BTT mundial e ascendendo ao
33º lugar no ‘ranking’ mundial, posição que
ocupa actualmente. Se pensarmos que Portugal
nunca tinha conseguido melhor que o 30º lugar
na distância (Daniel Marques, 2009), podemos
avaliar o salto que o resultado de Davide Machado representa. No sector feminino, Rita Madaleno foi uma vez mais a nossa melhor repre-

Juniores com resultados mais modestos
Quanto aos Mundiais de Juniores, os resultados dos nossos atletas tiveram uma dimensão
bem mais modesta, embora permitam, no que
ao sector masculino diz respeito, perspectivar
um futuro risonho. No plano individual, João
Mega Figueiredo (27º lugar no Sprint) e Rui
Silva (29º classificado na Média e 31º na Longa)
foram os nossos melhores representantes – que
longe estamos do 9º lugar de João Ferreira, no
Sprint em 2008 e na Longa em 2009 -, enquanto a Estafeta masculina alcançou a 7ª posição.
No sector feminino, Portugal apresenta um claro
défice de quantidade que acaba por afectar a
qualidade das nossas atletas. Assim sendo, as
classificações de Ana Filipa Silva (14ª na Média
e 16ª na Longa) e de Margarida Colares (12ª no
Sprint) devem ser consideradas excelentes.
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MUNDIAIS DE ORIENTAÇÃO EM BTT 2010

O DIA A DIA DOS CAMPEONATOS

Adrian Jackson, “rei” do Sprint

Sprint, Distância Média, Distância
Longa e Estafetas. Quatro disciplinas, quatro escalões de competição, dezasseis títulos mundiais em jogo. Foram estes os
números-chave do 8º Campeonato
do Mundo de Seniores MTBO WOC
2010 e do 3º Campeonato do
Mundo de Juniores MTBO JWOC
2010, eventos de Orientação em
BTT que contaram, no seu conjunto, com a participação de 232
atletas em representação de 26
países.

A viver ainda as comemorações de mais um Feriado Municipal, a cidade de
Chaves recebeu a final de Sprint, naquele que foi o primeiro grande embate dos
Mundiais. Percursos integralmente urbanos implicaram uma combinação perfeita
entre o domínio das máquinas e a rapidez nas tomadas de decisão, colocando à
prova as qualidades e capacidades dos participantes. Reeditando o triunfo na prova de Sprint de 2009 (Ben
Shemen, Israel), o australiano Adrian Jackson fez jus à condição de favorito, provando ter chegado aos
Campeonatos com a firme determinação de recuperar a liderança do ‘ranking’ mundial. No sector feminino, Anna
Kaminska criou a nota de surpresa, batendo por escassos dois segundos a suíça Christine Schaffner e oferecendo à Polónia a sua primeira medalha de ouro em Campeonatos do Mundo. No que aos escalões mais novos
diz respeito, Grigory Medvedev (Rússia) e Marie Brezinova (República Checa) foram os grandes vencedores,
mantendo uma sequência impressionante de títulos dos respectivos países em Mundiais de Juniores.

No melhor pano…
Com assento no idílico Parque do Cávado, em Montalegre, o segundo dia
de competição trouxe as finais de Distância Média e, com elas, algo que estava longe das cogitações de todos. Com efeito, um ponto mal marcado no terreno acarretou a anulação das provas destinadas aos escalões juniores, obrigando à sua repetição. Uma situação que manchou de forma indelével toda o
labor duma vasta equipa organizativa e que acaba por impedir a atribuição da
nota máxima ao evento. A repetição da prova fez ampliar para cinco o número
de dias decisivos do programa competitivo e o mapa de Avelelas (Chaves)
acabou por ter um duplo protagonismo, recebendo as provas qualificatórias de
Distância Longa dos Mundiais de Elite e ainda a tão atribulada final júnior. Em
percursos traçados em tempo record, Pekka Niemi foi o vencedor masculino,
enquanto no sector feminino a Rússia chegava à medalha de ouro por intermédio de Olga Vinogradova.

A vingança de Michaela Gigon
Na esteira do seu compatriota Mika Tervala – considerado por
muitos como o melhor orientista em BTT da história -, o finlandês
Samuli Saarela sagrou-se Campeão Mundial no escalão de Elite
masculina, fazendo com que o hino finlandês se voltasse a ouvir no
cerimonial protocolar desta distância. Destaque ainda para Adrian
Jackson, de novo no pódio graças à segunda posição e para o
transalpino Luca Dallavalle, cujo sensacional terceiro lugar valeu à
Itália a primeira medalha de sempre nas oito edições do evento. No
sector feminino, a austríaca Michaela Gigon mostrou o porquê de liderar o ‘ranking’ mundial, alcançando uma vitória categórica – a
sexta em Campeonatos do Mundo! – e vingando da melhor forma o
desaire do primeiro dia, no qual foi desqualificada.

O “tri” de Christine Schaffner
Com o magnífico espelho de água da Albufeira da Barragem do Alto Rabagão
aos pés, Morgade recebeu a final de Distância Longa. No penúltimo dia dos
Campeonatos, os atletas foram brindados com percursos que, nalguns escalões,
ultrapassaram os 1.000 metros de desnível. Aliando potencial físico e enorme qualidade técnica, o russo Anton Foliforov foi o grande vencedor, logo seguido de “repetente” Adrian Jackson. No sector feminino, a suiça Christine Schaffner não concedeu veleidades às suas aversárias, conquistando o título mundial da distância
pela terceira vez consecutiva. Nos escalões juniores, Pekka Niemi e Olga
Vinogradova não fizeram por menos e, naquela que foi a última final individual dos
Campeonatos, repetiram a subida ao lugar mais alto do pódio. Uma referência ainda
para a húngara Brigitta Kóos, cuja medalha de prata constituiu uma estreia absoluta do país dos magiares num pódio em Campeonatos do Mundo.

Rússia e Dinamarca vencem na Elite
A prova de Estafetas encerrou o programa competitivo dos Campeonatos e teve
lugar de novo em Montalegre, com partida, ponto de espectadores e chegada no
magnífico Parque de Merendas de Nossa Senhora dos Milagres. No escalão de Elite
masculina, Rússia e Dinamarca travaram intenso duelo, com a vitória a sorrir aos
russos graças à magnífica prestação de Anton Foliforov no derradeiro percurso.
Quanto às senhoras, a Dinamarca foi a grande vencedora, conquistando o primeiro
título mundial de sempre neste sector e rematando da melhor forma uma participação que, globalmente, se quedou abaixo das expectativas. Quanto aos juniores,
a República Checa teve honras de subida ao lugar mais alto do pódio, tanto em
masculinos como em femininos. Contas feitas, Rússia com onze medalhas (5 de
ouro, 3 de prata e 3 de bronze) e República Checa com dez (3 de ouro, 1 de prata
e 6 de bronze) dominaram o medalheiro dos Campeonatos. A título individual, Olga
Vinogradova (2 medalhas de ouro e 1 de prata), Anton Foliforov (2 medalhas de
ouro e 1 de bronze) e Adrian Jackson (1 medalha de ouro e 2 de prata) foram as
grandes figuras destes Mundiais.
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OS MUNDIAIS DE A A Z
ARENAS- Uma mais-valia em todas as provas. Amplas,
funcionais, convidativas, foram espaços onde todos se sentiram
bem. Atravessada pelo percurso do último dia, a do Parque dos
Milagres foi a cereja no topo do bolo.
BICICLETA- Foi rainha nestas Terras de Barroso e AltoTâmega. Ainda que o número de espectadores às provas fosse
escasso, não passou despercebido a ninguém aquele vai e vem
constante de gente pedalando em todas as direcções.

COMUNICAÇÃO- Um dos pontos altos destes
Mundiais. Uma equipa dedicada e competente soube estar à
altura dos acontecimentos, colocando a Orientação num patamar mediático nunca antes alcançado.
DAVIDE MACHADO- Foi a estrela da nossa selecção.
Contra os “Golias” do pelotão, Davide foi um gigante. O seu 7º lugar
na Final A de Distância Longa perdurará nos anais da Orientação
portuguesa como um dos seus mais belos momentos.
ESTAFETA- Em fim de festa, a mais discutida e aclamada
prova de todas quantas compuseram o programa competitivo
destes Mundiais. Emoções e corações ao rubro, numa manhã
inesquecível de ritmo, cor e alegria.

FELICIDADE- Patente no rosto dos vencedores, foi a verdadeira expressão do que esteve realmente em causa: Ser um
dos melhores do mundo e sentir que tanto trabalho e esforço
valeu a pena.

GAFFE- Os noticiários do principal canal da televisão pública falaram do acidente. Avançaram-se pormenores e aventou-se
uma explicação. Uma atleta teria sido vítima duma distracção ao
consultar o GPS. GPS? Por favor!...

HISTÓRICO- Numa altura em que se prepara para comemorar o seu 20º aniversário, a Federação Portuguesa de Orientação
trouxe para Portugal o mais importante evento mundial de
Orientação em BTT. Um feito histórico, numa organização de elevado nível.
ILUSTRES- Foram muitos os que passaram por Montalegre, a título de embaixadores do evento. Vicente Moura,
Presidente do Comité Olímpico Português, foi um deles, fazendo
notar que a Orientação em BTT tem “a prática desportiva, o
respeito ambiental, o ‘fair play’, a solidariedade, a cooperação, a
filosofia olímpica, enfim, os requisitos exigidos a uma modalidade Olímpica”.

JUNIORES- Foram a festa dentro da festa. Tiveram, em
paralelo com a Elite, o seu Mundial, partilhando os mesmos palcos, vivendo experiências em tudo semelhantes, subindo aos
mesmos pódios e percebendo que, com dedicação e muito trabalho, o futuro é deles.

LÍDER- Eduardo Oliveira, de seu nome. Director do Evento,
foi a figura maior dos Campeonatos. Conseguiu desdobrar-se
em tarefas mil, acudiu a vários “fogos e foi aglutinador de
esforços e vontades. A Orientação portuguesa tem para com ele
uma dívida difícil de saldar.
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MONTALEGRE: Não se limitou a abrir as suas portas.
Fez questão de oferecer a melhor casa e a melhor mesa.
Transformado em Centro do Evento, o seu Pavilhão Multiusos
constituiu uma verdadeira “aldeia olímpica” onde os Mundiais
foram vividos a par e passo.
NOVIDADE- A final de Sprint teve um traçado integralmente urbano, o que constituiu uma novidade em
Campeonatos do Mundo. Um esforço no sentido de trazer a
Orientação em BTT para mais perto das populações que se
saúda vivamente.
ORIENTOVAR- É o blog português de Orientação.
Viveu por antecipação o evento, acompanhou-o prova a prova,
deu a conhecer quem são e o que pensam as principais figuras
da modalidade e, findas as emoções da competição, prolongou os Campeonatos no tempo com um rescaldo exaustivo. A
Orientação agradece.

PONTO MAL MARCADO- Afectou apenas o
escalão júnior mas implicou a repetição da final de Distância
Média. Uma situação que marca indelevelmente os
Campeonatos e que não podia ter acontecido. Mas aconteceu.

QUEDAS- Foram muitas, todos os dias e em várias circunstâncias. A que vitimou Hana Dolezalova, então, foi de
extrema gravidade, obrigando a intervenção cirúrgica e colocando sérias reservas quanto ao futuro da atleta. A nota de tristeza dos Campeonatos.
RITMO- Não seria o mesmo sem o entusiasmo de Maria
Cutova, a ‘speaker’ dos Mundiais. Um olho na Arena, outro nos
monitores, a eslovaca emprestou a voz ao evento, acrescentandolhe mais vida, mais animação. A pessoa certa no lugar certo.
SUCESSÃO- Vicenza receberá os Campeonatos do
Mundo de Orientação em BTT no próximo ano. Giuseppe Viale
e Mauro Gazzerro passaram por Montalegre para promoverem
o evento e angariaram um embaixador português e tudo: O
futebolista Rui Barros.

TÍTULOS- Foi por eles que tanto se lutou e sofreu, na
certeza de que só um podia vencer. A Rússia foi mais forte e
arrecadou cinco dos dezasseis títulos em disputa. Seguiram-se
Finlândia e República Checa com três títulos cada.

UNIÃO- É o sentimento que mais fortemente transparece
nesta modalidade. Adversários em prova, os atletas fazem da
união e da amizade entre todos uma força maior nas demais
ocasiões. Muito bonito!

VOLUNTÁRIOS- A entrega e abnegação multiplicadas por cem. Despiram a camisola dos respectivos clubes
para envergarem a de Portugal. A eles se deve o sucesso do
evento.

XÁCARA DAS BRUXAS DANÇANDOEsconjuros e exorcismos, mezinhas e poções, os demónios
todos juntos e a Ceia das Bruxas, o sagrado e o profano de
mãos dadas. Eis uma pequena amostra do imaginário do
Barroso profundo, à solta no Banquete Oficial.

ZZZZZZ…! Falem baixinho, deixem-no descansar…
Agora que tudo passou, merece bem este repouso.

VIII ORIENTAÇÃO em REVISTA

POR JOAQUIM MARGARIDO

O QUE ELES DISSERAM…
“Os Campeonatos ainda estão muito próximos e
não consigo fazer um julgamento adequado,
mas posso afirmar que o melhor foi a
competição em si. Neste plano, as
coisas decorreram de forma excelente.”
Edmond Szechenyi (França, representante
da Federação Internacional de Orientação)
“Apreciei a forma como decorreram os Campeonatos, tudo foi perfeito, um evento muito bom,
corridas muito boas. Gosto muito de Portugal e
recordarei sempre estes Campeonatos como um
dos grandes momentos da minha carreira.”
Anton Foliforov (Rússia, atleta)
“Ainda estão muito presentes os Campeonatos do
Mundo realizados no meu país no ano passado e
sinto que esta Organização esteve muitos furos
acima. Vimos aqui uma equipa muito vasta e muito
sólida, por todo o lado havia gente ligada à organização pronta a ajudar, os locais onde as provas
decorrem eram muito bonitos, tudo foi perfeito.”
Eran Lerner (Israel, atleta)
“Se tivesse de dar uma classificação de 0 a 10, eu
diria que esta organização merece bem um 9,5. A
qualidade da competição foi enorme.”
Mika Tervala (Finlândia, treinador)
“Fico muito contente por ver uma Organização tão
boa e com enorme preocupação com a segurança dos atletas.”
Michaela Gigon (Áustria, atleta)
“Aquilo que realmente apreciei nesta organização
é que havia muita gente a opinar no sentido de
fazer ainda melhor e eram muito abertos. Se
percebiam que algumas sugestões podiam realmente resultar, havendo tempo para isso, eles
faziam-no.”
Maria Cutova (Eslováquia, speaker)
“Estes Mundiais constituem um motivo mais para
vir sempre a Portugal com o maior prazer.”
Jose Ramon Garcia (Espanha, treinador)
“Tudo muito bem planeado e organizado. A única
questão foi mesmo a Final dos Juniores…
Ahhhhh!… não sei que dizer. Foi mesmo pouca
sorte. Estas coisas não deviam acontecer, mas
acontecem.”
Kevin Haselsberger (Áustria, atleta)
“Há que aproveitar esta embalagem, estes contactos, apostar em força na comunicação na próxima época e potenciar esta experiência para as
provas do dia-a-dia a nível nacional.”
Eduardo Oliveira (Portugal, Director-Geral do
MTBO WOC & JWOC 2010)

