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CNK 09 – WAVE – Etapa de Faro adiada para 24 e 25 de Outubro
A FPKite anuncia a não realização da prova agendada para o próximo fim de semana,
mantendo-se o standing em busca das condições que conjuguem vento e mar para
concretizar da melhor forma a última etapa do Campeonato Nacional em Ondas de 2009.
Assim, as próximas datas possíveis são 24 e 25 de Outubro. O regime de standing permitirá
aguardarmos pelas previsões necessárias à boa realização da prova (até 21 e 22 de Novembro), para
que a Praia da Barrinha de Faro possa receber uma etapa do Nacional que será garantidamente um
sucesso assim que o vento e ondas se conjuguem no Algarve.
Esta etapa é co-Organizada pela FPKite e Kitesurf Portugal, SantaKiteSchool, Takoon e Centro Naútico
de Faro.
Entretanto, os atletas mantêm-se também atentos às previsões e vão aproveitando o período de
standing para treinar, o que em alguns locais do país tem sido mais fácil do que em outros...
A FPKite continua à conversa com alguns dos participantes do CNK09, e hoje aqui fica a Flash Interview
do André Pires, rider local do Algarve, que na sua estreia na competição nacional está actualmente num
óptimo 3º lugar.
André Pires
Sponsors - Takoon, Ferox Surfboards e Henrique Pires & Companhia, Lda.
Idade – 24 anos
RankingCNKWave09 – Actual 3º
- Este ano, quais os objectivos no Campeonato Nacional de Kitesurf da FPKite?
Este ano é meu primeiro ano a fazer o nacional de kitesurf, por isso o primeiro objectivo passa por
conhecer os locais e o funcionamento das provas assim como os participantes. O segundo
objectivo passa por dar o meu melhor.
- A última etapa realizada esteve inserida no Festival Ocean Spirit. Conta-nos essa experiência
nos heats nacionais, como te correu a prova?
Gostei bastante da etapa do Ocean Spirit, foi um evento enorme, muito bem organizado, só tive
pena que as condições não tivessem sido as melhores.
Relativamente aos meus heats correram bastante bem, à excepção do último em que em perdi
contra o Gonçalo.
- A próxima etapa vai ser em Faro, o teu spot. Confiança em alta por "jogares em casa"? :)
Claro, ao contrário das outras etapas esta vai ser num spot que eu conheço perfeitamente,
esperemos é que se proporcionem as condições ideais para o evento, que na minha opinião se
acontecer será uma das melhores etapas do circuito.
Todas as informações sobre a etapa de Faro podem ser encontradas em Competição/Eventos
(http://www.apkite.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=136) no site da FPKite
e poderão acompanhar todas as novidades e actualizações aqui.
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