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Estrela mundial ‘conquista’ a ilha

Depois de dominar no Caniçal, o campeão do Mundo, Thierry Gueorgiou, voltou a vencer, agora no Poiso. FOTO DR

SERRAS DO POISO
ENCANTARAM MAIS
DE OITO DEZENAS DE
‘ORIENTADORES’
ESTRANGEIROS

Ao segundo dia de competição do
Madeira Orienteering Festival, os
cerca de 150 atletas estrangeiros e
portugueses proporcionaram um
grande espectáculo, nas serras do
Poiso.

Apesar de algum vento e frio, os
percursos criados pela organização
(Clube de Montanha do Funchal)
voltaram a merecer o elogio dos fo-
rasteiros que fizeram questão de
‘agradecer’ com a conquista, nova-
mente, dos lugares do pódio.

Na prova rainha, no escalão H21,
o campeão do Mundo, Thierry
Gueorgiou, voltou a repetir o feito
do primeiro dia, conseguindo novo
triunfo, enquanto no sector femini-
no, o destaque vai para a família
sueca Bentsson, ao conseguir o pri-
meiro lugar na categoria de D17 e

D45, assim como um terceiro lugar
em D21.

Quanto aos madeirenses, volta-
ram a estar em bom plano, como
demonstra o quadro de resultados
que figura aqui lado.

Referência, ainda, para a prova

nocturna que teve lugar na cida-
de do Funchal. Contudo, no fecho
da edição, ainda não tinham sido
encontrados os resultados finais.

Para hoje está agendada a der-
radeira competição do evento
com a realização da última etapa,

marcada para as 11 horas, na zona
da Bica da Cana, no Paul da Serra.
Já a festa da consagração dos
campeões da edição de 2009 terá
lugar duas horas mais tarde, na já
habitual cerimónia de entrega de
prémios.

PUB

O golfista madeirense Duarte
Freitas terminou ontem a sua par-
ticipação nos três primeiros tor-
neios internacionais do Circuito
Hi5 Pro Tour, que se disputou em
solo espanhol.

Depois dos 34.º e 35.º lugares
alcançados no evento ‘La Sella
Classic’, disputado na cidade de
Alicante, e no ‘Oliva Nova 0pen’,
em Valência, o jogador insular, há
muito radicado na Alemanha, fe-
chou ontem a sua terceira e últi-
ma volta no Open de Quara com a
conquista do 29.º lugar final.

Aliás, seria nesta competição
que Duarte Freitas rubricou o seu
melhor resultado ao realizar 234
pancadas (+17 acima do par do
Campo) no final das três jorna-
das.

Naquelas que foram as provas de
estreia em 2009 por parte do pro-
fissional madeirense, referência
para as 74 pancadas alcançadas no
segundo dia do Open de Quara, fi-
cando apenas a duas pancadas do
par do campo.

O regresso à competição deverá
agora acontecer em Março, onde
está a contar participar, uma vez
mais, no Madeira Island Open BPI
que terá lugar no Porto Santo.

DuarteFreitasdespede-se
deEspanhano29.º lugar

Golfista madeirense teve prestação regular. FOTO ASPRESS
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RESULTADOS DA II PROVA

D17
1. Maria Bengtsson (Suécia) 35:56
D21
1. Ingela Alvmyren (Suécia) 29:05
2. Cornelia Eckardt (Alemanha) 33:00
3. Josefin Bengtsson (Suécia) 35:19
...
6. Débora Silva (CMOFunchal) 58:43
H21
1. Thierry Gueorgiou (França) 22:50
2. Mattias Millinger (Suécia) 23:35
3. Johan Lindahl (Suécia) 26:44
...
7. Nelson Baroca (CAMadeira) 31:02
H35
1. Duarte Andrade (CMOFunchal) 28:23
2. Christian Enberg (Suécia) 31:33
3. Xavier Vieira (CAMadeira) 35:11
D45
1. Katarina Bengtsson (Suécia) 28:48
2. Lisbeth Bergagard (Suécia) 30:22
3. Roma Baleisiene (Lituânia) 32:17
...
5. Adriana Ladeira (CAMadeira) 38:38
H45
1. Andre Laas (Suécia) 27:19
2. Ian Ditchfield (Inglaterra) 28:27
3. Ramiro Alves (ADRAP) 30:40
D55
1. Susan Stevens (Inglaterra) 31:10
2. Lena Barkestam (Suécia) 32:26
3. Monica Ohlsson (Suécia) 36:57
...
8. Guida Santos (Clube EDP) 46:01
H55
1. Jorma Paldanius (Finlândia) 20:42
2. Andras Hedegus (Hungria) 23:43
3. Raimondas Paknys (Lituânia) 23:47
...
5. Francisco Coelho (Clube TAP) 25:55
OPT1 FÁCIL
1. Ildico Hedegus (Hungria) 32:10
OPT12 DIFÍCIL
1. Marco Sousa (CAMadeira) 30:23
2. Luís Gomes (Clube PT) 31:15
3. Morgado Dias (Clube PT) 57:03


