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266 PARTICIPANTES EM ARRAIOLOS
E CORUCHE
Traduzindo por vitórias duas magníficas provas,
David Sayanda e Mariana Moreira confirmaram a
superior qualidade da sua Orientação e foram
incontestáveis vencedores do II Troféu do Sorraia.

Catorze meses depois voltei a experimentar o doce
sabor da Orientação!
Todas as minhas expectativas se confirmaram e fui
encontrar no POM’10 um evento de grande qualidade
a todos os títulos: Excelentes terrenos, impressões
dos mapas de grande qualidade, percursos desafiantes e interessantes, arenas agradáveis, aspectos logísticos cuidados, escola da modalidade, speaker, etc.
A primeira sensação, na aproximação ao local, foi
de eficiência e de grande festa. No deslocamento
para as partidas o constatar da grande adesão de
participantes e o indisfarçável prazer de ali estarem.
Durante o percurso o desfrutar do melhor desporto
do mundo, o reencontro de alguns amigos na floresta, o viver as emoções da superação dos desafios,
e… o 200. Já está!
Não tendo uma vivência próxima (nem sequer parecida) da actualidade “no terreno”, não ignoro que
as preocupações e os desafios da Orientação são
as mesmas de sempre: Poucos recursos, aposta
nos jovens, divulgação junto da população em geral,
boa organização de provas, bons percursos e bons
mapas.
Sem dúvida que temos uma modalidade especial!!!
Parabéns a todos os que lutam diariamente, na FPO
e nos Clubes, pelo seu desenvolvimento e prestígio.
Abraço.
Augusto Almeida
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ontuável para a Taça FPO Continente
de Orientação Pedestre, teve lugar a
segunda edição do Troféu do Sorraia.
Organizado pelo COAC – Coruche
Outdoor Adventure Club, o evento contou com
os apoios da Câmara Municipal de Coruche,
Junta de Freguesia de Vila Nova da Erra, Clube
de Orientação da Gafanhoeira – Arraiolos e da
Federação Portuguesa de Orientação.
Dois dias de excelente Orientação em terrenos de qualidade, arenas em zonas de rara
beleza natural e com a presença da maioria dos
melhores atletas nacionais são factores que
permitem, desde logo, fazer um balanço muito
positivo do evento. Se a isto acrescentarmos a
participação de 266 atletas, 186 dos quais distribuídos pelos 18 escalões de competição e os
restantes 80 nos escalões abertos (OPT’s),
temos de concluir que a Organização tem
todos os motivos para estar satisfeita.

David e Mariana, Mariana e
David
O Troféu teve início com uma etapa de Distância Intermédia no mapa novo da Herdade de
Santarém, em Arraiolos, num terreno desafiante, repleto de pormenores rochosos e de relevo, junto à Barragem de Santa Clara. A segunda etapa, de Distância Média, decorreu no mapa da Herdade da Agolada, em Coruche, caracterizado por um terreno típico de montado alentejano e rico em pormenores de relevo. Sol e
céu azul foram denominadores comuns a
ambos os dias e, tudo somado, proporcionou
aos participantes intensos momentos de emo-

ção, como que fazendo
jus ao lema da novel colectividade coruchense:
“Uma floresta, um mapa
na mão e o resto… é a alegria da Orientação”.
Ao vencer a etapa de
sábado por uma diferença
considerável, David Sayanda (GafanhOri) praticamente garantiu a vitória no
escalão Seniores Masculinos. Em Seniores Femininos, Mariana Moreira (CPOC) não teve a tarefa
tão facilitada, angariando escassa vantagem
sobre Joana Costa e a campeã nacional absoluta Maria Sá, ambas atletas do GD4C. Disputada sob condições atmosféricas verdadeiramente magníficas, a decisiva prova de Distância Média serviu de consagração aos vencedores. Ambos voltaram a ser mais fortes, demonstrando no somatório das duas etapas uma
enorme superioridade face aos mais directos
adversários e justificando plenamente a vitória
neste II Troféu do Sorraia. Manuel Horta (GafanhOri) e Joana Costa (GD4C) secundaram os
vencedores enquanto o lugar mais baixo do
pódio foi ocupado por Jorge Fortunato (Ori-Estarreja) e Maria Sá (GD4C). Colectivamente, o
triunfo coube ao GafanhOri.

“De prova para prova vamos
crescendo”
Para Hugo Borda d’Água, responsável máximo do COAC, este foi um excelente evento:

“Penso que as pessoas gostaram. Os terrenos
do primeiro dia, apesar de muito pesados devido à chuva que tem caído, foi do agrado de
todos e ouvi comentários referindo tratar-se
dum excelente mapa para uma prova da Taça
de Portugal. O segundo mapa já era conhecido,
com uma Arena fantástica e num dia verdadeiramente Primaveril.”
As últimas palavras serão de agradecimento
“ao Clube de Orientação da Gafanhoeira Arraiolos, por nos ter cedido um mapa novo
onde realizámos a primeira etapa, o que é revelador da fantástica cooperação existente entre
os dois clubes em prol da modalidade.
Também o nosso agradecimento à Câmara
Municipal de Coruche e à Junta de Freguesia
de Vila Nova da Erra, pelo apoio prestado. E
ainda um abraço muito especial a todos os voluntários que connosco colaboraram e que,
com a sua atitude, demonstram que de prova
para prova vamos crescendo, ficando mais sólidos, mais consistentes.”
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PORTUGAL O’ MEETING 2010

MIKHAIL MAMLEEV E SIMONE NIGGLI LEVAM A PALMA
Fazendo da regularidade o seu maior trunfo, Mikhail Mamleev foi o brilhante vencedor da 15ª edição do Portugal O’Meeting.
No sector feminino, Simone Niggli passeou
a sua classe e mostrou o porquê de ser,
“apenas”, a melhor orientista de todos os
tempos.
duma Taça do Mundo, este Portugal O’ Meeting 2010 fez
história.

Mikhail Mamleev, o mais consistente

E

vento maior da Orientação Pedestre nacional, o
Portugal O’ Meeting 2010 atraiu à Figueira da Foz mais
de 1800 atletas dos quatro cantos do mundo.
Simpatia e disponibilidade a rodos, uma Direcção da
Prova sempre preocupada e atenta ao detalhe, um “staff”
incansável, Arenas de sonho e florestas que merece ser elevadas a Património Mundial da Orientação colocaram a
fasquia organizativa deste Portugal O’ Meeting a um nível
muito alto. De parabéns estão as duas entidades organizadoras – Clube de Orientação do Centro e Secção de Orientação
do Ginásio Clube Figueirense –, de parabéns está a Orientação portuguesa e todos os orientistas em geral.
Ao elevado número de atletas estrangeiros que
elegeram a Figueira da Foz para desfrutar do prazer
da Orientação, deve acrescentar-se a qualidade dos
mesmos. O prestígio que as Organizações nacionais
têm vindo a alcançar nos últimos tempos, a excelência dos nossos mapas e terrenos, um tempo “doce”
quando comparado com o Inverno nos países do
norte e centro da Europa e a generosidade e simpatia do nosso bem-receber explicam a crescente
demanda de orientistas de todas as paragens até
este “cantinho à beira-mar plantado”. Apesar de tudo,
a verdade é que seriam muito poucos aqueles que,
há um par de meses atrás, se atreveriam a imaginar
que uma boa parte dos atletas do top 100 mundial,
entre os quais os líderes do ‘ranking’ da actualidade,
marcasse presença no grande evento. Mas foi exactamente isso que aconteceu e, praticamente ao nível

Porque a história duma competição desportiva se faz de
vencedores e vencidos, é justo que falemos neles. Foi
interessante perceber o contraste entre a forma empenhada como uns se bateram pelo melhor lugar, enquanto outros aproveitaram as excelentes condições apenas para
realizarem um ou mais treinos, colocando de lado a competição. E houve ainda quem jogasse no meio-termo:
Competição “pura e dura” na segunda etapa das quatro
que compuseram o evento - precisamente aquela pontuável para o ‘ranking’ mundial -, treino ou mesmo pausa
absoluta nos restantes dias.
No sector masculino, o suíço Daniel Hubmann (O-POR
Swiss O-Team) abriu e fechou o POM 2010 com vitórias,
fazendo jus ao título de líder do ‘ranking’ mundial. Mas foi
Mikhail Mamleev (ITA) a último a rir. Mais consistente, o atleta italiano de origem russa acabou por levar a melhor sobre
os seus mais directos competidores, relegando o britânico
Scott Fraser (Tume) e o suíço Fabian Hertner (O-POR Swiss
O-Team), para os lugares imediatos. A etapa-rainha do evento, essa foi ganha pelo francês Thierry Gueorgiou (French OTeam), o nº 2 do ‘ranking’ mundial.

Luta tremenda
Quanto às senhoras, assistiu-se a uma luta tremenda do primeiro ao último dia entre a
suiça Simone Niggli (O-POR Swiss O-Team) e a sueca Helena Jansson (COC TC IF
Hagen), respectivamente nº 1 e nº 4 do Mundo. Empatadas no número de vitórias em etapas (duas para cada lado), a grande diferença residiu no facto de a atleta suiça ter feito
uma prova do outro mundo na etapa decisiva, batendo por clara margem a sua adversária
e subindo, com inteiro mérito, ao lugar mais alto do pódio deste Portugal O’ Meeting.
Lugar que, diga-se, tinha já ocupado na etapa-rainha deste POM e que é ainda uma
repetição da sua vitória no POM 2002 (Praia da Vieira e Marinha Grande), numa altura em
que era já uma grande senhora da Orientação mundial.
No que aos portugueses diz respeito, Diogo Miguel (Ori-Estarreja) e Maria Sá (GD4C)
foram os nossos atletas de Elite melhor classificados, respectivamente nos 22º e 24º
lugares. Nos 34 escalões de competição, realce ainda para as vitórias de Vera Alvarez
(CPOC) em D17, Alberto Branco (CP Armada) em H35 e Armando Sousa (ADFA) em H40.
Nos escalões abertos, tivemos dois atletas com honras de primeiro lugar no pódio: Alfredo
Gualdino (COAC) em OPT3 e Bruno Silva (CP Telecom) em OPT4.

Eventos paralelos
Uma referência ainda para três eventos paralelos que merecem, também eles, figurar
entre as melhores coisas que o POM 2010 nos ofereceu. Começando pelo Sprint
Nocturno, ao final da tarde do primeiro dia, foi bonito ver 800 atletas a evoluir por entre
ruas e ruelas, becos e recantos, gavetos e passadiços da pitoresca aldeia da Costa de
Lavos. Ponto de espectadores e ‘finish’ em pleno areal deram um toque de charme a uma
prova que fez as delícias de todos. A Estafeta da Amizade ocupou parte do início da tarde
do segundo dia de provas, juntou em competição crianças de diferentes clubes e foi o
momento alto dum “cantinho” que não passou despercebido a ninguém: A Escolinha de
Orientação do COC. Finalmente, o magnífico espaço verde do Parque de Campismo da
Figueira da Foz foi palco duma prova de Orientação de Precisão na tarde do terceiro dia.
Constituindo um verdadeiro desafio aos cerca de oitenta participantes, a prova deu mais
um contributo importante para a afirmação da Orientação de Precisão em Portugal, elevando bem alto o primado da “Orientação para Todos”.
De 5 a 8 de Março do próximo ano, será a vez de Portalegre e Alter do Chão receberem
o Portugal O’ Meeting 2011. Caberá ao Grupo Desportivo 4 Caminhos enfrentar tão intenso desafio organizativo e arcar com a responsabilidade de continuar a elevar o prestígio
de Portugal neste pequeno-grande Mundo da Orientação. O POM 2010 terminou; viva o
POM 2011!
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NO RESCALDO DO PORTUGAL O’ MEETING 2010

II CORRIDA DE AVENTURA DO CABO ESPICHEL

DIRECTORES DA PROVA

PRAÇAS DA ARMADA

FOTS GENTILMENTE CEDIDAS POR ISABEL SALGADO

TRAÇAM O BALANÇO

Vítor Rodrigues (esq.) e Duarte Santo (dir.) com Thierry Gueorgiou, vencedor da prova WRE

Orientação em Revista (O.R.) – Que
balanço podemos fazer deste Portugal
O’ Meeting?
Duarte Santo (D.S.) – Conseguimos fazer
um evento de categoria internacional, um bocado na linha daquilo que foi realizado no
Campeonato do Mundo de Veteranos, em
2008. Estou certo que o sucesso que tivemos
não foi cem por cento perfeito mas, nas actuais
condições, acho que melhor era impossível.
O.R. – Que significado teve esta parceria organizativa entre o Clube de
Orientação do Centro e a Secção de
Orientação do Ginásio Clube Figueirense?
Vítor Rodrigues (V.R.) – Quando se mistura
uma Secção de Orientação como a do Ginásio,
com apenas cinco anos de existência, muito
querer mas também muita juventude, e um
clube como o COC, naturalmente já com uma
tradição e com um saber fazer de muitos anos,
é óbvio que há condições para que as coisas
possam dar certo. O resultado traduz-se no
reforço da amizade, nos laços que se criaram,
numa organização fantástica de gente fantástica, de gente de entrega total, que mesmo
exausta manteve sempre um sorriso no rosto e
soube tocar a barca para a frente.
O.R. – Quando falamos de quatro
dias do POM, estamos a esquecer os
muitos outros dias e noites que ficaram
para trás nos necessários preparativos.
Onde é que se vão buscar energias
para isto?
D.S. – De facto o que se vê são quatro dias,
mas isso é apenas a ponta do iceberg. Foram,

Terminado o Portugal O’ Meeting 2010, é tempo de balanço.
Muito cansaço acumulado a
transparecer nos rostos dos
Directores de Prova, Duarte
Santo (Clube de Orientação do
Centro) e Vítor Rodrigues (Secção de Orientação do Ginásio
Clube Figueirense) mas, ainda e
sempre, a falar mais alto a simpatia e a disponibilidade com
que receberam e acarinharam
todos os presentes ao longo
destes quatro dias do POM.
Foram eles os naturais interlocutores duma conversa com
a Orientação em Revista.

na verdade, dois anos de trabalho em que
abdicámos de muito desse privilégio que é ter
uma vida profissional e uma família para desfrutar. Mas isto vem tudo do gosto pela
natureza, pelo convívio, pelo desporto, pela
Orientação… É tudo isso que nos move. No fim
disto tudo, ver a satisfação com que as pessoas
saem daqui é um justo prémio do nosso trabalho e do nosso esforço.
O.R. – Quando começaram a chover
as inscrições e a chegarem nomes com
tanta qualidade, isso assustou-vos?
V.R. – Agora que o evento terminou, podemos
falar abertamente. Há dois anos atrás, quase por
brincadeira, colocámos a fasquia nos 2010 atletas, porque este era o POM do ano 2010. Na verdade, pés bem assentes na terra, estávamos à
espera de mil e quinhentos atletas ou coisa
assim. Quando começaram a chegar as
inscrições, na quantidade e depois na qualidade,
confesso que senti alguma preocupação, efectivamente. Depois, à medida que o tempo foi passando e que o trabalho se foi desenvolvendo, fui
dizendo a mim mesmo: “Se calhar isto vai correr
bem.” E não é que correu?
O.R. – Além da vertente competitiva
destes quatro dias de provas, tivemos
ainda alguns eventos paralelos com muito interesse, nomeadamente o Sprint
Nocturno, a Escola de Orientação e a
Orientação de Precisão. Que mais-valias
é que isto acrescentou ao Portugal O’
Meeting 2010?
D.S. – Mais do que ao POM em si, estas são
iniciativas que trazem mais-valias à própria
Orientação, julgo eu. Primeiro, porque demons-

tram claramente que a Orientação é um desporto para todos e não apenas para alguns. E
depois, porque até mesmo os mais pequenininhos a conseguem praticar, a conseguem viver,
a conseguem sentir.
O.R. – Mesmo com dois clubes a
assumir os encargos organizativos, há
num evento com esta dimensão toda
uma logística demasiado pesada. Não
estará na altura de repensar o modelo
organizativo do Portugal O’ Meeting?
V.R. – Parece-me sinceramente que sim.
Cada vez mais é difícil organizar, mas é destas
organizações que os clubes tiram, de algum
modo, o seu sustento. Sustento na medida em
que é com os valores realizados que se põem
os atletas a treinar e a competir e, com isso, os
clubes conseguem cumprir a sua missão cívica.
No que à Figueira da Foz diz respeito, entre outras coisas, este evento foi importante para a
sensibilização das autoridades para uma
modalidade que não é uma brincadeira. É claro
que não é Futebol, é claro que não é Cristiano
Ronaldo, mas tivemos aqui 1800 atletas a competir e a movimentar 2600 pessoas. Isto é significativo. Então quando organizações destas
não têm apoios, começam a sobrar dificuldades e a escassear vontades.
O.R. – Uma última questão a ambos,
na certeza de que vão daqui conscientes do dever cumprido: O que de
melhor fica deste Portugal O’ Meeting
2010?
D.S. – A satisfação com que os atletas saíram daqui.
V.R. – A união e o espírito.

PÕE CONCORRÊNCIA EM SENTIDO
FOTOS GENTILMENTE CEDIDAS PELA ORGANIZAÇÃO

O

s magníficos espaços do Parque Natural da Serra
A Taça de Portugal de Corridas de Aventura
da Arrábida foram palco, pelo segundo ano con2009/2010 está de regresso. Foi na II Corrida
secutivo, da Corrida de Aventura do Cabo
Espichel. Organizada pelo Grupo Desportivo União
de Aventura do Cabo Espichel, evento com a
da Azóia, a prova contou com a participação de 43 equipas
assinatura do Grupo Desportivo União da Azóia.
distribuídas pelos escalões de Elite, Aventura e Promoção. O
elevado número de equipas inscritas
no escalão de Elite (17) é, quiçá, o
Etapa de Sesimbra decisiva
grande dado a reter, permitindo
Disputada em Sesimbra, a primeira etapa revelouperceber desde já os efeitos deveras
se decisiva no que ao triunfo final diz respeito. Uma
positivos das recentes alterações ao
adequada estratégia, aliada à escolha acertado dos
Regulamento Específico de Corridas
CP’s a controlar e ao sucesso nas várias actividades,
de Aventura.
foi a chave que abriu as portas da vitória ao Clube de
Numa zona particularmente bem
Praças da Armada no escalão de Elite. A segunda
conhecida dos corredores de Avenetapa constou dum percurso em BTT, de Sesimbra
tura e praticantes de Orientação, a
até à Azóia e foi separados por um escasso CP que
prova percorreu cerca de 130 kms
Clube de Praças da Armada e Exército 1 avançaram
em 12 horas “non-stop”, foi constituípara a última e decisiva etapa.
da por três etapas com diferentes
Tendo por palco a Azóia, esta terceira etapa revemeios de progressão - Pedestre,
lou-se bastante técnica em termos de Orientação,
BTT, Canoagem, Coastering, Corfeita num mapa de Ori-BTT, com seis CP’s a controlar
das, Patins, Tiro com Arco, Mergulho em Apneia – tendo na prática
numa primeira parte Pedestre e outros tantos de BTT. O Clube de Praças
de Orientação o ponto comum. Para os menos familiarizados com
da Armada conseguiu segurar a magra diferença, vencendo com um total
as particularidades deste género de provas, importante se torna
de 44 CP’s, contra os 43 CP’s da turma do Exército 1 e os 41 CP’s da Desreferir que, embora o tempo de prova possa ser importante em ternível 1 e do Exército 2. Uma vitória que surge na senda daquela alcançamos de desempate, a equipa vencedora é aquela que conseguir
da em Lamego, na etapa inaugural da Taça de Portugal de Corridas de
registar a sua passagem pelo maior número de Pontos de Controlo.
Aventura 2009/2010 e uma reedição do triunfo em Elite Mista da edição
inaugural desta prova, em Março do ano passado.

“Promover as Corridas de Aventura junto das
camadas jovens”
Paralelamente à II Corrida de Aventura do Cabo Espichel, tiveram lugar
a Corrida de Aventura Jovem e o IV Raid de Orientação Cabo Espichel.
Para António Rusga, o Director da Prova, “a segunda edição da Corrida de
Aventura Jovem representa o esforço do GDU Azóia em promover as
Corridas de Aventura junto das camadas jovens, tendo reunido este ano
11 equipas, num total de 48 jovens, na sua maioria provenientes das escolas do Concelho.”
Já no que toca ao IV Raid de Orientação do Cabo Espichel, socorremo-nos das palavras de Paulo Fernandes, um ilustre participante,
para referir que a Organização "merece nota bem positiva pelos banhos, oferta de t-shirt, lembranças e 'sopa da pedra' no final, pela bela
paisagem do Cabo Espichel numa manhã praticamente sem chuva e
amena e finalmente pelo convívio proporcionado quer pela Organização, quer entre os atletas e amigos presentes.”
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CALENDÁRIO DE PROVAS
MARÇO
06 II Taça CLAC – 3ª Prova

Ourém Oeste

CLAC

06 V Troféu Orientação “Vila Pinhal Novo”

Terrim – Pinhal Novo

ES Pinhal Novo

06 XVIII Troféu Ori Estarreja

Cantanhede

Ori-Estarreja

07 Ori-6 Relay

Cantanhede

Ori-Estarreja

13 IV Open Amigos da Montanha - DE

Sta Luzia – V Castelo

A. Montanha

Cascais – Sintra

CPOC

20 Mexa-se Mais 2010

Pç. Maratona - Jamor

CPOC

20 Troféu Sintra, Orientação Para Todos

A difundir

CAOS

Idanha-a-Nova

ADFA

13-14 XVIII Troféu de Orientação do CPOC

20-21 II Raid “ Pelos Caminhos da Egitânea”

21 III Encontro de Primavera de Orientação Lamas de Olo

OriMarão

21 4º Troféu OriAlentejo - 5ª Prova

S. Pedro Gafanhoeira

GafanhOri

24 IIV Ori-Escolas 2010 – 2ª Prova

Santiago do Cacém

COALA

27-28 Campeonatos Nacionais de Ori-BTT

Oliveira de Azeméis

Ori-Estarreja

02 Raid de Orientação do NADA

Albergaria dos Doze

NADA

03 Troféu Sintra, Orientação Para Todos

Fontanelas

CAOS

10-11 CND Média + CN Sprint

Vinhais

ADFA

17-18 IV Ori-BTT do Centro

Leiria

COC

17-18 XII Open Orientação CMO Funchal

Bica Cana - Madeira

CMO Funchal

24 Mexa-se Mais 2010

Fábrica da Pólvora

CPOC

24 Justlog Park Race

P. Lavandeira - Gaia

GD4C

25 6º Troféu de Orientação do Porto

P. Covelo - Porto

GD4C

ABRIL

II TROFÉU DO SORRAIA, Arraiolos e Coruche, 23
e 24 de Janeiro de 2010 – RESULTADOS - Seniores Masculinos A - 1º David Sayanda (GafanhOri)
2000.00 pontos; 2º Manuel Horta (GafanhOri)
1880.00 p; 3º Jorge Fortunato (Ori-Estarreja)
1816.49 p; 4º Pedro Duarte (ADFA) 1780.65 p; 5º
Paulo Franco (COC) 1770.03 p. Seniores
Femininos A - 1º Mariana Moreira (CPOC) 2000.00
pontos; 2º Joana Costa (GD4C) 1841.00 p; 3º Maria
Sá (GD4C) 1819.02 p; 4º Ana Coradinho (GafanhOri)
1668.19 p; 5º Rita Rodrigues )GafanhOri) 1551.55 p.
VENCEDORES OUTROS ESCALÕES - Infantis –
Gabriel Brasileiro (COAC) e Vanessa Sayanda (GafanhOri); Iniciados – João Pedro (GafanhOri) e Joana Palhinha (GafanhOri); Juvenis – João Cascalho
(GafanhOri) e Vera Alvarez (CPOC); Juniores – Filipe Salgado (GafanhOri); Seniores B – José Canoa
(GafanhOri) e Cristina Antunes (ATV); Veteranos I –
Rui Botão (CPOC) e Cristina Santos (AA Mafra);
Veteranos II – Carlos Coelho (CPOC) e Olga Mineiro
(CP Telecom); Veteranos Masculinos III – Giovanni
Visetti (GOS Subiaco); Veteranos B – Sérgio Mónica
(CIMO) e Susana Domingos (COC). POR EQUIPAS
– 1º GafanhOri 2129 pontos; 2º CPOC 1711 p; 3º
COC 1238 p; 4º GD4C 1136 p; 5º ADFA 1031 p.
PORTUGAL O’ MEETING 2010. Figueira da Foz,
13 a 16 de Fevereiro de 2010 – RESULTADOS –

ELITE MASCULINA – 1º Mikhail Mamleev (ITA)
3805.88 pontos; 2º Scott Fraser (Tume) 3772.81 p;
3º Fabian Hertner (O-POR Swiss O-Team) 3697.35 p;
4º Matthias Kyburz (Swiss Mixt) 3675.83 p; 5º Gernot
Kerschbaumer (HSVPIN) 3673.34 p; 6º Jonas
Vytautas Gvildys (IGTISA – LTU) 3670.38 p; 7º
Leonid Novikov (Delta RUS) 3652.85 p; 8º Jerker
Lysell (Rehns BK) 3644.35 p; 9º Simonas Krepsta
(IGTISA – LTU) 3618.23 p; 10º Christian Bobach (IFK
Göteborg) 3617.16 p. ELITE FEMININA - 1º Simone
Niggli (O-POR Swiss O-Team) 3917.63 pontos; 2º
Helena Jansson (COC TC IF Hagen) 3901.95 p; 3º
Yulia Novikova (Delta RUS) 3467.51 p; 4º Angela
Wild (O-POR Swiss O-Team) 3431.20 p; 5º Sara
Lüscher (O-POR Swiss O-Team) 3412.72 p; 6º
Sabine Hauswirth (O-POR Swiss O-Team) 3410.13 p;
7º Vendula Klechova (COC TC Halden SK) 3404.04
p; 8º Grace Crane (BOK) 3310.58 p; 9º Sandra
Pauzaite (IGTISA – LTU) 3268.46 p; 10º Rachael
Elder (Sheffield) 3265.59 p. (resultados completos
em www.pom2010.com).
II CORRIDA DE AVENTURA DO CABO
ESPICHEL. Sesimbra, 30 de Janeiro de 2010 –
RESULTADOS - ELITE – 1º Clube Praças Armada,
44 CP; 2º Exército I, 43 CP; 3º Desnível I, 41 CP; 4º
Exército 2, 41 CP; 5º Ippon Team / Triple X, 40 CP;
6º Globaz.pt – Boxit, 40 CP; 7º Clube Millennium

BCP 1, 39 CP; 8º Ferrovias X Treme Team, 38 CP;9º
Desnível IV, 37 CP; 10º Vulcano II, 34 CP. AVENTURA – 1º Escola Naval 1, 38 CP; 2º Palgest.com /
Mundimat 35 CP; 3º Ultra Leves do CPOC, 35 CP;
4º Cepa Torta – Monte Campo, 32 CP; 5º Desnível
II, 30 CP. PROMOÇÃO – 1º Pernetas 1, 24 CP; 2º
Pernetas 2, 22 CP; 3º Deixa Ver, 21 CP; 4º Bys, 16
CP; 5º Lojadamontanha.com, 13 CP. II CORRIDA
DE AVENTURA JOVEM. Sesimbra, 30 de Janeiro
de 2010 - RESULTADOS - COMPETIÇÃO – 1º
GDU Azóia, 19 CP; 2º CN Alvito, 19 CP; 3º E.B. NR
Soromenho DE, 17 EXPERIMENTAÇÃO – 1º
Lambretas - E.S. D. João II, 13 CP; 2º E.B. NR
Soromenho 7A, 12 CP; 3º Vale Aventura 1, 8 CP; 4º
Vale Aventura 2, 7 CP. IV RAID DE ORIENTAÇÃO
DO CABO ESPICHEL. Sesimbra, 31 de Janeiro
de 2010 – RAID PEDESTRE – 1º Eduardo Oliveira
(ATV), sc 24; 2º José Correia (individual), sc 24; 3º
ManuelR + PedroP (CPOC), sc 24; 4º Tiago Branco
(ADADesnível), sc 23; 5º JoséA + RicardoT +
CláudiaA + M.Teresa (Individual), sc 11. RAID BTT
MASCULINO – 1º Mário Guterres (ADFA), sc 25; 2º
Nuno Patrício (CN Alvito), sc 25; 3º Vítor Ramos
(Individual), sc 25; 4º Nuno Liberal (CP Armada), sc
25; 5º Jorge Mendes (ADFA), sc 25. RAID BTT
FEMININO – 1º Rita Madaleno (ADFA), sc 25; 2º
Susana Pontes + Maria Amador (CPOC/ATV), sc
25; 3º Esmeralda Câmara (GDU Azóia), sc 25.

