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Campeão Nacional de Ondas decide-se em Faro
A 4ª etapa do Campeonato Nacional de Kitesurf em Ondas realiza-se na Barrinha da
Praia de Faro. Em regime de standing, isto é, com datas a confirmar de acordo com a
previsão meteorológica, a prova será confirmada para um dos fins de semana entre 17
e 18 de Outubro e 21 e 22 de Novembro.
Este local é considerado emblemático para a prática de kitesurf a nível nacional e
internacional pelas condições naturais que apresenta. Numa zona de extenso areal que
garante quer segurança quer vento “limpo”, podemos ainda desfrutar de um fundo que
propicia a formação de ondas de bom nível para a prática desta modalidade. Diga-se
que com condições de Levante, este é seguramente um dos melhores locais do país
com melhor formação de ondas e direcção do vento.
A Federação Portuguesa de Kite tem apostado ao longo da época no regime de
standing como estratégia para obter as melhores condições para a competição e esta
etapa não será excepção. Desta forma, a primeira data possível é já no próximo fim de
semana de 17 e 18 de Outubro.
Caso se revele necessário, o standing prolonga-se pelos fins de semana seguintes até
21 e 22 de Novembro em busca das condições ideais de vento e mar. A prova será
confirmada com pelo menos dois dias de antecedência no sites da FPKite e Conquilha.
Após o surpreendente cancelamento da 3ª etapa que esteve agendada durante vários
fins de semana para a Meca das ondas e do vento em Portugal, Guincho, por falta de
condições ideais este evento marcará a decisão do título nacional uma vez que é a
última etapa.
Estão reunidos os ingredientes para uma grande adesão dos principais praticantes
nacionais, tanto mais que o ranking actual deixa adivinhar uma luta renhida pelas
posições cimeiras onde ainda tudo pode acontecer. Com forte implementação do
kitesurf nesta região do país, até os locais podem provocar surpresas na classificação
final, uma vez que aproveitarão esta oportunidade para competir ao mais alto nível.
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Paulo Silva
André Nery
Ricardo Nogueira
Filipe Feijão (ex-quo)

Programa
Sábado
08:00 – Check in
09.00 – Encerramento das inscrições
10:00 - Skipper’s Meeting
10:30 - Início da competição
18:00 - Final do 1º dia de prova
21:00 – Jantar convívio
Domingo
08:30 - Check in
09:00 - Skipper’s Meeting
09:30 - Início da competição
16:00 - Final da competição
17:00 - Entrega de prémios e coroação do Campeão Nacional
17:30 - Barbecue para participantes

Transporte de atletas e publico para a Barra
O transporte será feito em barcos da organização, a partir do Centro Náutico da Praia
de Faro.

Inscrições
Até ao dia anterior ao arranque da prova:
Zona Competição/Eventos do site FPKite
No dia da prova:
Secretariado no Centro Náutico da Praia de Faro até às 09:00h.
O valor de inscrição é de €20 e inclui enquadramento desportivo, lanche de mar,
seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, transporte marítimo desde o
Centro Náutico até ao local da prova na Barrinha.

Hotelaria recomendada
Estalagem Aeromar
www.aeromar.net
aeromar@net.sapo.pt
289 817 189
289 817 542
289 817 512 - fax
Hotel Dom José
www.hoteldomjose.com
reservas@domjose.webside.pt
289 310 210
289 302 775 - fax

Rule Book, Anúncio de Prova, Ranking, mapas e localização, disponíveis aqui:
http://www.conquilha.com/component/option,com_docman/task,cat_view
/gid,110/Itemid,83/
Para os media estará disponível toda a informação sobre a etapa neste endereço:
http://www.conquilha.com/component/option,com_docman/task,cat_view
/gid,110/Itemid,83/

Notícias sobre o evento em:
http://www.conquilha.com/

Pequenos detalhes informativos de última hora poderão ser publicados em:
http://twitter.com/conquilha
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A Federação Portuguesa de Kite-APD nasceu com o sonho de elevar o Kite nacional ao
topo a nível desportivo.
É com muito empenho, responsabilidade e transparência que continua a trabalhar no
sentido de promover, desenvolver e potenciar ao máximo o Kite em Portugal,
mantendo uma procura por soluções inovadoras que nos irão levar onde os nossos
praticantes querem chegar, onde o desporto merece, ao topo.
Conjugando e unindo esforços com os associados, clubes e praticantes, empresas e
entidades internacionais representativas das modalidades relacionadas, o Kite irá
continuar a evoluir no sentido ascendente.
Tem uma excelente equipa constituída por pessoas com muita energia, entusiasmo e
larga experiência no campo desportivo, técnico e administrativo do meio desportivo do
Kite.
São objectivos da FPKite:







Promover, regulamentar, dirigir e organizar a prática do kite.
Formar e certificar o ensino do Kite em Portugal.
Promover eventos e acções de formação acerca da modalidade, visando a
divulgação da mesma e a sua prática segura.
Representar o Kite nacional junto dos organismos congéneres internacionais.
Representar perante os órgãos da Administração Pública, os interesses da
modalidade e dos seus associados.
Apoiar, fomentar e aceitar os clubes, praticantes ou outras entidades que se
dediquem à prática de Kite.
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