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DESPORTO – EQUIPA DE BTT
TÂNIA NEVES VENCE TAÇA DE PORTUGAL
O Clube Btt de Águeda / Blackjack terminou a Taça de Portugal em 4º lugar por equipas, destaque
ainda para Andreia Freitas que terminou a Taça de Portugal no 3º lugar.

Tânia Neves venceu no passado domingo a Taça de Portugal de XCM (maratonas) e tornou-se
vencedora da Taça de Portugal pelo terceiro ano consecutivo. Tânia Neves (Clube BTT de
Águeda/Blackjack), com 1000 pontos, conquistou a Taça Cyclin’Portugal feminina, diante de Celina
Carpinteiro (BTT Loulé/BPI), com 950 pontos, e de Mónica Santos (Mozinho MTB/Martos/Vale
d’Aldeia), com 940. Foi na etapa dos Açores, prova internacional pertencente à World Marathon
Series que Tânia Neves conquistou os pontos finais que viriam a ser cruciais para a conquista do
Titulo Nacional, numa prova recheada de atletas Internacionais Tãnia Neves terminou ao sprint
com a Campeã Nacional Daniela Reis conquistando o 4º lugar e consequentemente o titulo
Nacional.
Destaque ainda para a conquista de mais um lugar no pódio para uma atleta do Clube Btt de
Águeda / Blackjack, Andreia Freitas terminou a taça de Portugal em 3º lugar (Master 30 Fem)
depois de nos Açores ter terminado a sua prova em segundo lugar, lugar a seguir a Raquel
Marques ( ASC / Focus Team). A atleta Gouveiense a correr pelo Clube Btt de Águeda / Blackjack
terminou a taça de Portugal com 920 pontos, enquanto Raquel Marques ( ASC / Focus Team)
1250 pontos e Ângela Gonçalves ( Btt Seia ) 1450 pontos foram segunda e primeira classificada
respectivamente.
Na classificação por equipas o Clube Btt de Águeda / Blackjack foi a 4º melhor equipa nacional, ao
fim das 5 etapas o Clube Aguedense terminou a Taça de Portugal com 750 pontos, a Taça de
Portugal foi vencida pelo Btt Seia (1330 pontos) seguido de Vasconha Btt (1160 pontos) e Btt Loulé
/ Bpi ( 900 pontos). O Clube Btt de Águeda conquistou desta forma o melhor lugar de sempre na
Taça de Portugal de Btt ( XCM), resultado fruto de uma excelente participação global de todos os
seus atletas.
Destaque ainda e como resumo final desta participação na Taça de Portugal que o Clube Btt de
Águeda conquistou nas maratonas Internacionais as suas melhores Classificações por equipas, 3º
lugar na Maratona da Mêda e agora o 4º lugar por equipas (3ª melhor Nacional) na Maratona
Internacional de Ponta Delgada, ambas as maratonas pertencentes ao World Marathon Series da
UCI
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