II ORIENTAÇÃO em REVISTA EDITORIAL

O Desporto Escolar é um Programa do Ministério da
Educação que permite a milhares de jovens a prática
desportiva regular devidamente enquadrada, com inúmeros
casos de boas práticas que evidenciam a possibilidade de se
obterem aqui resultados apreciáveis nos domínios da formação e desenvolvimento desportivos.
É pois pena que a política e cultura desportivas em Portugal não apontem para estratégias de verdadeira articulação entre os sistemas educativo e associativo, no sentido da
formação e desenvolvimento desportivo dos nossos jovens.
À falta das referidas estratégias nacionais, fica entregue aos
clubes e federações este papel de articular com o Desporto
Escolar no âmbito das respectivas modalidades.
Neste contexto constitui medida inteligente o conjunto de
acções de apoio e articulação com o Desporto Escolar que
a federação tem levado a cabo de há anos a esta parte,
investindo em tais acções parte do seu esforço e recursos. É
incontornável que bastantes dos nossos melhores atletas
começaram precisamente no Desporto Escolar, mas que
seria impossível à modalidade dispor, por si só, de recursos
para desenvolver o trabalho que é feito ao longo do ano por
dezenas de professores com mais de um milhar de alunos
na apresentação, ensino e treino da Orientação.
Também alguns clubes já estabeleceram localmente estas
pontes com algumas escolas e nestes casos os resultados
estão à vista e falam por si. Infelizmente são ainda em muito
menor número que o desejável, aqueles clubes que demonstraram capacidade para potenciar a seu favor o trabalho nas e com as escolas.
Fica pois aqui uma aposta por reforçar, na certeza de que
apesar de algumas incompreensões e feudalismos persistentes, o caminho para o crescimento e desenvolvimento
continuado e sustentado não poderá ser trilhado sem levar
ao lado o parceiro Desporto Escolar.
Ricardo Chumbinho
Coordenador Nacional de Orientação do Desporto Escolar
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I Troféu O-BTT OriMarão

PARA LÁ DO MARÃO MANDARAM OS… DINAMARQUESES

Prosseguiu em Vila Pouca de Aguiar
a Taça de Portugal de Orientação
em BTT 2009/2010. Os dinamarqueses Erik Skovgaard Knudsen e
Rikke Kornvig levaram de vencida um
Troféu onde Davide Machado e Rita
Madaleno se cotaram como os melhores atletas nacionais

A

Orientação em BTT viu cumprida a antepenúltima das 11 provas pontuáveis
para a Taça de Portugal 2009/2010.
Num fim-de-semana particularmente
quente, o I Troféu O-BTT OriMarão chamou a
Vila Pouca de Aguiar 207 atletas, para duas
etapas marcadas por uma harmoniosa combinação entre exigência física, nível técnico e
competitividade, tão do agrado dos participantes. Presença notada, a de um belo punhado de nomes sonantes da Orientação em
BTT mundial, casos do australiano Adrian
Jackson e da polaca Anna Kaminska, Campeões do Mundo de Sprint em título, e ainda
do Campeão do Mundo de Distância Longa e
de Estafetas, o russo Anton Foliforov.
Distribuída por duas etapas – a primeira
de Distância Média e a segunda de Distância
Longa – a competição teve nos dinamarqueses Erik Skovgaard Knudsen e Rikke Kornvig
os vencedores incontestados. A primeira etapa
proporcionou a Knudsen uma vitória muito
apertada no tempo de 1.05.33, contra os
1.05.35 do australiano Adrian Jackson e 1.05.54
do português David Machado. No sector feminino, Kornvig teve tarefa mais facilitada, concluindo a sua prova em 1.07.39, batendo a sua compatriota Ann-Dorthe Lisbygd por 2.15 e relegando a russa Ksenia Chernykh (VENOK) para a terceira posição com o tempo de 1.11.23. Rita Madaleno foi a melhor portuguesa no 8º lugar, com
mais 9.51 que a vencedora.

Knudsen e Kornvig “bisam”
O intenso calor, aliado ao desgaste físico da
véspera, à distância longa e a desníveis algo

acentuados, colocou dificuldades acrescidas à
etapa derradeira. Uma vez mais os atletas dinamarqueses tiveram desempenhos exemplares,
com Erik Skovgaard Knudsen a repetir a vitória
do dia anterior, desta feita com o tempo de
1.43.13. Na segunda posição classificou-se o seu
compatriota Lasse Brun Pedersen com mais
2.31, enquanto o russo Anton Foliforov (Voronezh) foi terceiro com um registo de 1.47.20. Davide Machado voltou a ser o melhor português,
na sexta posição, com o tempo de 1.51.13. Nas
senhoras, Rikke Kornvig e Ann-Dorthe Lisbygd
impuseram-se de novo às demais adversárias,
vencendo a primeira com o tempo de 1.30.18 e

2.23 de vantagem sobre a sua compatriota. A
australiana Melanie Simpson foi terceira classificada com mais 3.10 que a vencedora. A melhor
portuguesa foi de novo Rita Madaleno ao concluir na 10ª posição com o tempo de 1.45.41.
Individualmente, Erik Skovgaard Knudsen e
Rikke Kornvig levaram de vencida o I Troféu OBTT Orimarão, seguidos de Adrian Jackson e
Davide Machado, no sector masculino e de
Ann-Dorthe Lisbygd e Anna Kaminska, no feminino. Colectivamente, a vitória pertenceu ao
BTT Loulé, com 2034,5 pontos, seguido da
Dinamarca (1859,6 pontos), COC (1745,6 pontos), ADFA (1605,6) e Austrália (1568,8 pontos).
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CAMPEONATOS DO MUNDO E DA EUROPA

NA HORA DOS GRANDES
FOTOS GENTILMENTE CEDIDAS POR ANTÓNIO AMADOR, JOAQUIM SOUSA, ARVE HAMAR E KONSTANTIN KOYNOV
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eve lugar na Noruega, entre 8 e 15 de Agosto, a 27ª Julho e Agosto foram meses das
edição do Campeonato do Mundo de Orientação
Pedestre WOC 2010. A competição contou com a grandes competições internaciopresença de atletas de 42 países – igualando o nais, com as várias selecções nacionúmero record alcançado em 2007 e 2009 -, num total de
306 participantes. Unanimemente considerado como um nais a marcarem digna presença em
dos melhores Campeonatos de sempre, os Mundiais deste todas elas. Da Noruega à Dinamarano conseguiram atrair um total de 30.000 espectadores,
10.000 dos quais só na grande final de Sprint, em pleno ca, da Bulgária à Suiça.
centro da bonita cidade universitária de Trondheim.
Portugal marcou presença discreta, fazendo-se representar por dois atletas apenas. Tiago Aires e Raquel
Costa arcaram sobre os ombros com a responsabilidade de elevar o nome de Portugal e deram tudo para
garantirem um lugar numa final A. Quedaram-se pelas fases qualificatórias mas Tiago Aires, na prova de
Sprint que abriu a competição, esteve muito próximo de transformar o sonho em realidade. Foi 17º classificado na sua série, dois lugares e 31 segundos abaixo da tão almejada qualificação. Quanto a Raquel
Costa teve uma presença pautada pela regularidade, embora com resultados que a mantiveram longe do
apuramento. Num medalheiro onde apenas seis países marcaram presença, a Suiça chamou a si a “parte
de leão” ao garantir três títulos mundiais. Individualmente, a helvética Simone Niggli foi a grande figura, ao
sagrar-se Campeã Mundial de Sprint e de Distância Longa e Vice-Campeã Mundial de Distância Média. No
sector masculino, uma palavra para o norueguês Carl Waaler Kaas, destronando o francês Thierry
Gueorgiou - “rei” da Distância Média - e alcançando o mais saboroso título da sua ainda curta carreira.

Jovens portugueses abaixo das expectativas
Disputada em Aalborg, no norte da Dinamarca, a 21ª edição do Campeonato do Mundo de Juniores de
Orientação Pedestre JWOC 2010 atraiu as atenções de 301 atletas (dos quais 137 mulheres) em representação de 36 países, naquela que foi a edição “mais feminina” de sempre. Portugal marcou presença
com três atletas no sector masculino – Manuel Horta, David Sayanda e Tiago Gingão Leal -, cabendo a uma
solitária Lena Coradinho a responsabilidade de envergar as nossas cores no sector feminino.
Depois dos resultados históricos de Diogo Miguel e Tiago Romão em Fiera di Primiero (Itália), no ano
transacto, justo é reconhecer que a fasquia estava demasiado alta para os nossos atletas. Com efeito, os
resultados nunca se aproximaram minimamente do expectável e nem uma só vez conseguimos ver um
atleta português inscrever o nome na primeira metade das tabelas classificativas. A jogar em casa, a
Dinamarca mostrou-se mais sólida e consistente, alcançando quatro dos oito títulos mundiais em disputa.
Individualmente, a dinamarquesa Ida Bobach foi a estrela dos Campeonatos ao sair de
Aalborg com três medalhas de ouro ao peito: Sprint, Distância Longa e Estafetas.

Europeus do nosso descontentamento
Ultrapassadas as incertezas que rodearam a presença portuguesa no Campeonato da Europa de
Orientação Pedestre EOC 2010 – a Federação Portu-

EMBATES

guesa de Orientação chegou a anunciar o cancelamento da nossa
participação, acabando depois por “dar o dito por não dito” –
Portugal rumou à Bulgária na sua máxima força e com muita esperança na bagagem. Disputada nas margens do Mar Negro, na belíssima cidade de Primorsko, a competição reuniu 244 atletas de 31
países, marcando igualmente o arranque da Taça do Mundo 2010. A
comitiva portuguesa foi composta por nove atletas, seis no sector
masculino – Joaquim Sousa, Tiago Aires, Pedro Nogueira, Jorge Fortunato, Miguel Reis e Silva e David Sayanda - e três no sector feminino - Catarina Ruivo, Joana Costa e Isabel Sá.
Do conjunto de resultados, refira-se o facto de Portugal não ter conseguido apurar
qualquer atleta seu para as finais A das provas de Sprint, Distância Média e Distância
Longa. Miguel Silva e Pedro Nogueira (25º classificados na prova de Sprint, nas respectivas séries), Jorge Fortunato (24º lugar na qualificatória de Distância Média), Tiago Aires
(22ª posição na qualificatória de Distância Longa) e Joana Costa (20º lugar igualmente
na qualificatória de Distância Longa) foram os atletas que mais se aproximaram da possibilidade de alcançar tão importante desiderato. Os resultados na Estafeta também não
foram famosos, tendo Portugal alcançado o 21º lugar no sector masculino (entre 25
equipas), enquanto a Estafeta feminina se quedou pela 18ª e última posição.
Globalmente, o seleccionado helvético evidenciou a sua enorme força, marcando presença em todos os pódios e chegando ao ouro por cinco vezes, em oito possíveis. Daniel
Hubmann e Simone Niggli, ambos da Suiça, foram as grandes figuras da competição,
alcançando cada um duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Brilharete de Joaquim Sousa no Mundial de Veteranos
A belíssima região de Neuchâtel, no centro-oeste da Suíça, foi palco da 13ª edição do
Campeonato do Mundo de Veteranos de Orientação Pedestre WMOC 2010. Presentes
4117 atletas em representação de 43 países, distribuídos por 24 escalões de competição.
De registar que o decano dos orientistas, o finlandês Erkki Luntamo, estreou o escalão
M95 pela primeira vez em Campeonatos do Mundo, ele que se prepara para completar
96 anos no próximo mês de Novembro. Outra curiosidade vai para o facto do escalão
M60 (atletas masculinos entre os 60 e os 64 anos) ter contado com o extraordinário
número de 446 participantes.
Portugal marcou presença no evento com uma comitiva de 43 atletas, dos quais apenas dez lograram atingir a tão almejada final A. Joaquim Sousa (M40) merece uma especial referência graças ao 5º lugar final na prova de Sprint e ao 24º lugar na prova de
Distância Longa. Para além de Joaquim Sousa, apenas Anabela Vieito (W40) logrou disputar ambas as finais A, terminando em 46º lugar na prova de Sprint e em 56º na Longa.
Quanto às classificações dos restantes portugueses em finais A, foram as seguintes no
que à prova de Sprint diz respeito: 69º Paulo Vieira (M35), 36º João Pedro
Valente (M40), 49º António Amador (M40), 66º Rui Antunes (M50), 67º José
Fernandes (M50), 45º Vítor Rodrigues (M55) e 67ª Manuela Nogueira
(W40). Na final A de Distância Longa, Mário Duarte (M45) alcançou o 57º
lugar. A concluir, refira-se que, dos 47 títulos mundiais atribuídos, a Suécia
embolsou 12, seguida da Finlândia com 11 e da Suíça com 8.
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EYOC 2010

JOVENS PORTUGUESES NO RUMO CERTO

T

Culminando um aturado de
trabalho de preparação, Portugal marcou significativa presença na 9ª
edição do Campeonato da Europa de Jovens
de Orientação Pedestre EYOC 2010, disputada em Soria, na vizinha Espanha. E se as
várias prestações não fazem esquecer –
como poderiam? – esse título europeu de
Sprint alcançado por Diogo Miguel em 2007,
a verdade é que, globalmente, os nossos
resultados foram os melhores de sempre.

rês dias, três provas, muita emoção e mais que
confirmadas as expectativas num conjunto de resultados de grande valor. Tudo
isto e muito mais trouxeram na
bagagem as nossas jovens selecções de Orientação Pedestre,
que em Soria disputaram o 9º
Campeonato da Europa de Jovens EYOC 2010. Terrenos exigentes e variados, em mapas nunca dantes navegados, colocaram à prova os 331 atletas de 29 países, um
número record em termos de participação num
evento cuja organização coube à Federação
Espanhola de Orientação e à Federação Internacional de Orientação.
A comitiva portuguesa apresentou-se em
Soria na máxima força, com quatro atletas em
cada um dos escalões. Para seis deles – Ana
Anjos, Catarina Dias, Inês Domingues, Tiago
Baltasar, Miguel Ferreira e Fábio Silva -, a competição espanhola representou uma estreia absoluta no EYOC. Em “campos opostos”, Joana
Costa, Isabel Sá e Mariana Moreira cumpriram
o seu sexto (e último) EYOC, elas que são totalistas desde que, em 2005, Portugal iniciou a
sua participação nesta importante competição.

Comportamentos brilhantes
O programa arrancou com a prova de
Distância Longa, no mapa de La Cruz de Piedra
(Navaleno), confrontando os atletas com percursos que apelavam às suas capacidades téc-

nicas na escolha de opções, tendo em conta
sobretudo as grandes falésias, o desnível e a
vegetação. No escalão M16, Luís Silva teve um
comportamento brilhante, garantindo uma presença no pódio mercê da 6ª posição com um
tempo de 58.42. No mesmo escalão Miguel
Ferreira classificou-se no 18º lugar com
1.02.03, ao passo que João Mega Figueiredo
foi 13º no escalão M18, com um registo de
1.02.30. No sector feminino, o melhor resultado
coube a Vera Alvarez (W16), no 24º lugar com
o tempo de 58.44.
Disputada no mapa de Valonsadero Oeste,
10 km a Norte de Soria, a prova de Estafeta viu
as quatro equipas portuguesas ocuparem
posições no top-10. Na soma dos quatro
escalões, Portugal viria mesmo a garantir a terceira posição, apenas batido pela Republica
Checa e pela Hungria (o melhor resultado colectivo alcançado até aqui por Portugal era um
19º lugar). O grande destaque vai para a Estafeta feminina W18, onde Mariana Moreira,
Isabel Sá e Joana Costa alcançaram a 4ª posição, com o tempo de 1.59.24. Também a Es-

tafeta masculina M16, constituída
por Miguel Ferreira, João Cascalho e Luís Silva, teve honras de
pódio mercê do 6º lugar com o
tempo de 1.50.29. As equipas
M18 (Rafael Miguel, Fábio Silva e
João Mega Figueiredo) e W16
(Ana Anjos, Inês Domingues e
Vera Alvarez) concluíram ambas
no 10º lugar, com registos de
2.06.46 e 1.57.46, respectivamente.
O programa reservou o sempre espectacular Sprint para o
último dia de provas. Disputada
em pleno coração da cidade de
Soria, a prova teve em Vera Alvarez (W16) a nossa melhor representante, ao concluir no 11º
lugar com o tempo de 14.44.
Com um registo de 14.12, Mariana Moreira (W18) foi 13ª classificada no respectivo escalão ao
passo que João Mega Figueiredo, no escalão M18, terminou a
sua prova no 20º lugar com o
tempo de 15.08. Contas feitas,
Portugal encerrou a sua participação com um proveito de 7 diplomas e o 6º lugar colectivo.
Neste particular ‘ranking’, a vitória coube à República Checa, seguida da Suiça e da Rússia.

“Subir a fasquia e
provar que tudo é
possível”

Para Tiago Aires, responsável máximo das
jovens selecções portuguesas, “o balanço foi
claramente positivo. Num total de doze provas
disputadas, Portugal melhorou em nove delas o
melhor resultado de sempre.” Questionado sobre a importância destes resultados, Aires afirmou: “Penso que o mais motivante é que, apesar destas excelentes prestações, os atletas
perceberam que, caso as condições de preparação deste EYOC se mantiverem para as
próximas competições, é possível fazer ainda
melhor. Este EYOC cumpriu o objectivo de
subir a fasquia e provar que tudo é possível.” A
concluir: “Espera-se que estes resultados permitam motivar os atletas para fazerem ainda
melhor em EYOC e JWOC futuros. Está na
altura de se reflectir sobre o futuro das nossas
selecções, pois para se obter estes resultados
foram necessários muitos estágios - incluindo o
estágio realizado um ano antes precisamente
em Soria - e muito trabalho de atletas e técnicos em detalhes que a maioria das pessoas
não faz ideia.”
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JOÃO MEGA FIGUEIREDO (Clube da Natureza de Alvito)

“A ORIENTAÇÃO PEDESTRE É
A MINHA PRIMEIRA ESCOLHA”
Da força de ser criança arrancou
o fôlego para subir a correr a
mítica Senhora da Graça. Passada curta mas firme, à medida
dos seus oito anitos, fê-lo “com
a maior das pressas e total conforto”, de tal forma que a
“mega-proeza” se lhe agarrou à
pele e o “Mega” passou a fazer
parte de si mesmo. Presença
assídua nas selecções nacionais
de Orientação Pedestre e de
Orientação em BTT, João Mega
Figueiredo vai acumulando títulos
em ambas as disciplinas e é hoje
uma das maiores certezas da
Orientação nacional.
Orientação em Revista (O.R.) - Reparte a sua actividade entre a Orientação
Pedestre e a Orientação em BTT e é dos
poucos atletas portugueses que, até
hoje, alcançou o título de Campeão
Nacional em ambas as disciplinas.
Como é conviver com esses "dois
amores"?
João Mega Figueiredo (J.M.F.) - Desde que
comecei a praticar Orientação que realizo
provas em ambas as disciplinas, pois enquanto
somos miúdos temos é que aproveitar o
desporto para nos divertimos. E quanta não é a
diversão quando temos um mapa e uma bússola na mão? Julgo, todavia, não poder falar
em “dois amores” uma vez que, com o passar
do tempo, decidi apostar na Orientação Pedestre pois é onde me sinto melhor, isto porque
sempre gostei mais de correr que andar de bicicleta. O facto de ter obtido títulos nacionais em
ambas as disciplinas apenas me motiva a continuar a treinar e ambicionar ser cada vez melhor naquilo que faço. Não me interessa que
acabe a minha caminhada na Orientação (que
espero que ainda vá no seu inicio) com cinco,
vinte ou trinta títulos. O importante é desfrutar
cada momento.
O.R. - Quais os principais atractivos
de uma e de outra disciplina?
J.M.F. - Não consigo dizer quais os pontos
atractivos de uma e outra vertente. A principal
diferença reside na forma de locomoção e é isso
que faz com que as pessoas decidam praticar
uma outra. Agora todas essas pessoas, incluindo eu próprio, praticam Orientação, certamente,
por gostarem de aventura e de desafios.

O.R. - Com pouco mais de quinze
dias de diferença, foi possível vê-lo em
acção nos Europeus de Jovens de
Orientação Pedestre EYOC 2010 e nos
Mundiais de Juniores de Orientação em
BTT JWOC 2010. Como avalia o seu
desempenho em ambas as competições?
J.M.F. - A minha época desportiva foi planeada tendo em conta o EYOC 2010. Tratava-se da
minha última participação nesta competição e
queria fazer os melhores resultados possíveis.
Fiquei satisfeito com os resultados alcançados
(13º lugar na Distância Longa, 10º lugar nas
Estafetas e 20º lugar no Sprint) mas ao mesmo
tempo fiquei com a sensação que poderia ter
feito melhor. Já o Mundial de Orientação em BTT
foi uma competição para a qual não tive oportunidade de me preparar e participei com a ideia
de fazer o melhor possível. Fiquei agradado com
a participação e consciente que dei sempre o
meu melhor.
O.R. - Na sua opinião, qual o estado
de saúde da Orientação em Portugal?
J.M.F. - O “estado de saúde” da Orientação
Pedestre é muito subjectivo e depende dos
vários pontos que se estão a tratar. É notória a
melhoria dos atletas nacionais e exemplo disso é
a excelente prestação dos atletas no
Campeonato Europeu de Jovens. Mas não nos
podemos contentar com os resultados desta
época. É necessário continuar a evoluir e, para
que tal aconteça, é necessário um maior esforço
por parte dos órgãos que coordenam a
Orientação em Portugal. Não é só o treino e a
prestação dos atletas que merecem importância.

Bons terrenos, bons cartógrafos,
bons traçadores de percursos e
boas organizações são aspectos
fundamentais para a evolução da
Orientação. Infelizmente, nos dias
que correm, estes requisitos nem
sempre são todos cumpridos. Temos
que diminuir diferenças para os países onde a modalidade está mais
desenvolvida e acredito que poderemos diminui-las; mas para tal muitas
coisas têm que mudar e temos todos
que trabalhar.
O.R. - O Grupo de Selecção - do qual,
naturalmente, faz parte - propõe-se
organizar o 1º Troféu "Crescer como
Grupo". O que acha da iniciativa e até
que ponto está empenhado nas tarefas
organizativas?
J.M.F. - O 1º Troféu “Crescer Como Grupo”é
o exemplo da vontade de algumas pessoas da
Orientação Pedestre em quererem que os atletas
do Grupo de Selecção sejam mais apoiados.
Espero que a iniciativa seja correspondida pela
maioria dos orientistas portugueses e estes
percebam o quão importante é apoiar, a todos
os níveis, o Grupo de Selecção. Quanto ao meu
envolvimento confesso que não estou a par de
todos os trabalhos, mas quando for chamado a
intervir espero estar à altura do esforço de todos
os outros membros da organização.
O.R. - Quais as expectativas em
relação ao seu futuro enquanto orientista? Vai continuar dividido entre a
Pedestre e a BTT?
J.M.F. - Imagino-me a fazer Orientação quando já mal consiga andar. Claro que, como todos
os orientistas sonham com um grande resultado
a nível internacional, eu não quero apenas sonhar, quero alcançar esse resultado e para isso
espero continuar a treinar e a dar o meu melhor
na modalidade. Quanto ao “continuar dividido”,
será difícil. Para se obter resultados é preciso
dedicação e aproveitar todo o tempo disponível
para o fazer. A Orientação Pedestre é a minha
primeira escolha, não querendo com isto dizer
que, sempre que possível, não participe em
provas de Orientação em BTT.
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CALENDÁRIO DE PROVAS
SETEMBRO
04 Troféu Orientação Fernão Magalhães

Sabrosa

OriMarão

04 Mexa-se Mais 2010

Pç. Maratona - Jamor

CPOC

04 III Prova Aberta Orientação em BTT

V. Monte - Barcelos

A. Montanha

11 Aventura nas Linhas

Torres Vedras

ATV

11 V Raide OriBTT

Santiago do Cacém

COALA

11-12 Troféu de Orientação de Manteigas

Manteigas

GD4C

18-19 2º Ori-BTT Poiares

V.N. Poiares

G. Figueirense

25-26 XII Meeting Centro / XVI TPL / XVIII CI

Leiria e Pedrógão

COC

2 Troféu Orientação Terras Aguiar

Vila Pouca Aguiar

OriMarão

3 4º Troféu CC Amora

Amora

CC Amora

9 Mexa-se Mais 2010

Miraflores

CPOC

16-17 X Trofeo Los Pedroches

Córdoba (Espanha)

Los Califas

23-24 Ori-BTT Terras de Cister

Ourém

CAOS

Brasfemes

FPO

OUTUBRO

30 1º Troféu “Crescer como Grupo”

CAMPEONATO DA EUROPA DE JOVENS DE
ORIENTAÇÃO PEDESTRE EYOC 2010. Soria
(Espanha), 01 a 04 de Julho de 2010. RESULTADOS – DISTÂNCIA LONGA – M16 – 1º Piotr
Parfianowicz (Polónia) 53.59; 2º Márton Kazal
(Hungria) 54.16; 3º Marek Minar (Rep. Checa) e
Alexander Makeychik (Rússia) 55.36; (…) 6º Luís
Silva 58.42; 18º Miguel Ferreira 1.02.33; 34º João
Cascalho 1.06.23; 73º Tiago Baltazar 1.27.21.
M18 – 1º Jon A. Osmoen (Noruega) 57.17; 2º
Max Peter Beijmer (Suécia) 58.18; 3º Håkon
Westergård (Noruega) 58.44; (…) 13º João Mega
Figueiredo 1.02.30; 52º Pedro Silva 1.11.28; 78º
Rafael Miguel 1.21.27; 79º Fábio Silva 1.21.31.
W16 – Katerina Chromá (Rep. Checa) 45.30; 2º
Lisa Holer (Suíça) 45.52; 3º Lucy Butt (GrãBretanha) 48.56; (…) 24º Vera Alvarez 58.44; 46º
Catarina Dias 1.05.19; 55º Ana Anjos e Inês
Domingues 1.09.36. W18 – Franziska Dörig
(Suíça) 51.24; 2º Andra Cecília Anghel (Roménia)
53.00; 3º Silje U. Maurset (Noruega) 53.59; (…)
30º Joana Costa 1.01.21; 49º Isabel Sá 1.08.49;
64º Rita Rodrigues 1.23.40; 65º Mariana Moreira
1.27.20. SPRINT - M16 – 1º Piotr Parfianowicz
(Polónia) 12.26; 2º Thor Nørskov (Dinamarca)
13.05; 3º Severin Denzler (Suíça) 13.22; (…) 23º
Luís Silva 14.21; 26º Miguel Ferreira 14.32; 37º

João Cascalho 14.59; 77º Tiago Baltazar 18.15.
M18 – 1º Marek Schuster (Rep. Checa) 13.54; 2º
Florian Schneider (Suiça) 14.07; 3º Michal
Hubácek (Rep. Checa) 14.15; (…)20º João Mega
Figueiredo 15.08; 26º Rafael Miguel 15.25; 31º
Fábio Silva 15.31; 59º Pedro Silva 16.23. W16 –
Sandrine Müller (Suíça) 13.05; 2º Maruya
Polischuck (Ucrânia) 13.25; 3º Lisa Holer (Suíça)
13.34; (…) 11º Vera Alvarez 14.44; 30º Catarina
Dias 15.56; 55º Ana Anjos 17.06; 62º Inês
Domingues 17.39. W18 – Marion Aebi (Suíça)
12.33; 2º Silje U. Maurset (Noruega) 13.26; 3º
Henna-Riikka Haikonen (Finlândia) 13.28 (…)13º
Mariana Moreira 14.12; 24º Joana Costa 14.41;
38º Rita Rodrigues 15.19; 41º Isabel Sá 15.24.
ESTAFETA – M16 – 1º Dinamarca 1.43.46; 2º
Letónia 1.45.21; 3º Rússia 1.45.52; (…) 6º
Portugal 1.50.29. M18 – 1º Noruega 1.57.23; 2º
Suécia 1.58.06; 3º Áustria 1.59.27; (…) 10º
Portugal 2.06.46. W16 – 1º Suíça 1.29.40; 2º
República Checa 1.37.38; 3º Dinamarca 1.39.53;
(…) 10º Portugal 1.57.46. W18 – 1º República
Checa 1.54.01; 2º Finlândia 1.57.27; 3º Polónia
1.57.28; 4º Portugal 1.59.24.
I TROFÉU O-BTT ORIMARÃO. Vila Pouca de
Aguiar, 03 e 04 de Julho de 2010. RESULTA-

DOS – Homens Elite – 1º Erik Skovgaard
Knudsen (Dinamarca) 2000.00 p; 2º Adrian
Jackson (Austrália) 1946.29 p; 3º Davide
Machado (.COM) 1922.76 p; 4º Anton Foliforov
(Voronezh / Rússia) 1908.90 p; 5º Alex Randall
(Austrália) 1791.30 p. Damas Elite – 1º Rikke
Kornvig (Dinamarca) 2000.00 p; 2º Ann-Dorthe
Lisbygd (Dinamarca) 1942.10 p; 3º Anna
Kaminska (Polónia) 1901.94 p; 4º Melanie
Simpson (Austrália) 1837.52 p; 5º Line Brun
Stallknecht (Dinamarca) 1820.00 p. Outros
escalões – H/D17 – Mac-Mahon Moreira (BTT
Loulé) e Catherina Kupryshkina (Club Malachit);
H/D20 – Rasmus Soegaard (Dinamarca) e Olga
Vinogradova (VENOK); H/D21A – Marco Meira
(BTT Loulé) e Patrícia Serafim (ADFA); H21B –
Miguel Couto (CRP); H/D35 – Carlos Simões
(COALA) e Ana Gomes (BTT Loulé); H40 –
Mário Marinheiro (CPA Abrunhos); VetMB –
Mário Torneiro (Clube Millennium); H/D45 –
José Reis (Ori-Estarreja) e Margarida Gonçalves Novo (CN Alvito); H50 – Luís Sousa
(Clube TAP); H55 – Armando Santos (Clube
EDP); Formação H – Ricardo Reis (Individual).
Colectiva – 1º BTT Loulé 2034.5 p; 2º Dinamarca 1859.6 p; 3º COC 1745.6 p; 4º ADFA
1650.6 p; 5º Austrália 1568.8 p.

