Cantinho da Vela nº 14 – Volvo Ocean Race Leg 5 – Auckland – Itajai
A Leg 5, que liga a cidade Neozelandesa, Auckland a Itajai no Brasil, tem no percurso um ponto
muito importante, mesmo de sonho para todos os velejadores, o dobrar do Cabo Horn. Este é
um dos 3 Cabos mais enigmáticos de passar no mundo da navegação principalmente à vela, pelo
grau de dificuldade que representam (além do Horn temos o da Boa Esperança e o Leeuwin).
Nesta Leg já tivemos dois incidentes graves (embora felizmente sem ferimentos para as
tripulações) em que as equipas perderam posição, tendo a equipa chinesa Dongfeng
suspendendo mesmo a Leg, derivado à quebra do mastro do seu veleiro, dia 30 de Março ainda
durante a noite. Foi frustrante para toda a equipa, de um momento para o outro ficar sem
mastro. A tripulção está a dirigir o veleiro com alguma lentidão para a Argentina, Ushuaia a cerca
de 250 milhas do local do acidente para ter apoio.
O incidente com a equipa holandesa Team Brunel que passou pela boia do Cabo Horn quase ao
lado da equipa espanhola MAPFRE, passado algum tempo ficou com a vela J1 danificada,
estando a navegar com a J2 (mais pequena que a outra) enquanto a equipa trabalha arduamente
na reparação da principal. Segundo o último relatório disponibilizado pela Volvo Ocean Race, o
Team Brunel está em 4º lugar a cerca de 31,6 milhas náuticas do actual líder, o Abu Dhabi Ocean
Racing.
A equipa Team SCA está neste momento a uma distância muito grande em relação ao líder
(quase 700 milhas), mas ainda podem recuperar alguma distância que têm da frota, a
classificação final não está fechada… o líder Abu Dhabi Ocean Racing ainda está a cerca de 1400
milhas de Itajai.
A posição do penúltimo relatório de dia 31 de Março:

Mostramos os quadros da Volvo Ocean Race um pouco antes da passagem do Cabo Horn dia 30
de Março:

O momento da passagem 3 horas depois:
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