Nucleo BTT Vila Fresca

Geo Tour - 2/3MAR13

Este fim-de-semana o Núcleo BTT Vila Fresca esteve representado na Gardunha, numa prova por equipas com
navegação por gps, as equipas foram duas com Pedro Militão e Paulo Remigio e outra com Miguel Silva e Joaquim
Dordio. Ainda a representar o Núcleo esteve a solo a Helena Remigio.

Foi a primeira edição do Geotour, os percursos foram magníficos e duros, subidas muito boas, trilhos fabulosos, vistas de
cortar a respiração e descidas de fazer correr adrenalina pelo corpo todo!

A organização está de parabéns, foi notório o esforço que fizeram para que tudo corresse bem, contudo foi a primeira
edição e ainda existem arestas a limar.

Parabéns por proporcionarem este magnifico fim-de-semana de pedaladas e grande convívio, obrigado.

Foi alcançado o objectivo, Pedro Militão e Paulo Remigio alcançaram o topo do pódio apesar dos problemas mecânicos no
primeiro dia, no qual perderam bastante tempo. No segundo dia meteram um ritmo fortíssimo e conseguiram ganhar a
etapa e recuperar o tempo perdido no dia anterior chegando ao 1º lugar, grandes atletas parabéns!!!

A equipa de Miguel Silva e Joaquim Dordio, fizeram os possíveis mas não conseguiram alcançar o pódio devido a diversos
percalços, no primeiro dia foi uma etapa bastante dura para o Miguel Silva que esteve com problemas intestinais a partir
da primeira hora e como se não bastasse a gripe que o vinha a assombrar já a alguns dias começou a agravar-se a meio
da etapa, conseguindo contudo recuperar mais para o fim.

No segundo dia as coisas voltaram a não estarem fáceis, desta vez com problemas físicos do Joaquim Dordio a partir
da primeira hora, talvez devido à falta de descanso que houve no dia anterior, foi uma etapa que teve de ser muito bem
gerida para não perder muito tempo e chegar ao final o mais depressa possível, concluíram os dois dias e apesar de tudo
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fizeram um honroso 6ºlugar.

A Helena Remigio, a única finalista a solo nesta prova duríssima, 2 dias, 170kms, 4500mts de acumulado de subidas.
Muitos Parabéns Campeã!!!

Também esteve presente Vitor Gomes, mas a representar uma outra equipa, ficando no 2º lugar do pódio.

Muitos parabéns a todos!
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