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Disciplinas_Freestyle e Race

CNK 09 – FREESTYLE e RACE – Resultados Etapa Viana do Castelo_
Terminou neste passado domingo mais uma etapa do CNK 2009, desta vez em Viana do
Castelo, com a co-organização da Viana Locals, e com o apoio da Câmara Municipal de
Viana do Castelo.
Foram dois dias de muito vento na Praia do Cabedelo, numa etapa cheia de animação,
boas condições e boas prestações por parte dos atletas e do público presente!
No sábado, dia 13, após o encerramento das inscrições realizou-se o skippers meeting da
prova de Race, onde foi explicado aos participantes o tipo de prova, as regras e procedimentos
a tomar, com o vento já bastante forte.
Pelas 14h00 horas deu-se início à primeira manga de um percurso montado em triângulo
privilegiando as bolinas e popas e um largo folgado.
A baía da praia do Cabedelo de Viana encheu-se com as cores e acção da 25 asas dos
participantes, proporcionando um bonito espectáculo.
Realizaram-se no total 5 mangas com ventos entre 30 a 35 nós que demoravam perto de 20
minutos para os primeiros classificados, totalmente dominadas pelo atleta Paulino Pereira,
que venceu as cinco, seguindo-se os atletas Nuno "Stru" Figueiredo e Gonçalo "Gonzas"
Gomes, em segundo e terceiro lugar respectivamente.
A atleta Inês Correia venceu na categoria feminina, seguida da jovem Ana Pereira.
No final era geral a satisfação de todos pelo exigente percurso efectuado apesar do cansaço
acumulado.
Classificação do Race masculino_
1º Paulino Pereira - Royal Kiteboarding / BoarderClubPortugal / Windspirit / Pulse
2º Nuno Figueiredo - Best Kites / Stru Surf Shop
3º Gonçalo Gomes - Naish / Vianalocals / ION / Holmes Place / Bomcar
Classificação do Race feminino_
1º Inês Correia
2º Ana Pereira
E a noite deste fantástico dia de vento começou com um Porto de Honra oferecido na sua loja
pela Viana Locals. O jantar, mesmo ali ao lado, nas piscinas do complexo Minhotel
proporcionou mais umas horas de bom convívio entre todos à beira da piscina.
Terminámos a noite com a entrega de prémios aos vencedores do Campeonato Nacional de
Kitesurf de 2008, recordando os vencedores do ano passado nas três disciplinas (Wave, Race
e Freestyle).
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No domingo o vento entrou mais tarde e a rondar os 20 nós para a prova de Freestyle, com os
atletas a demonstrar uma grande evolução nas manobras executadas desde o ano passado.
Nos Séniores realizou-se a double elimination, e a final acabou por ser a mesma da single,
onde se defrontaram os atletas Paulino Pereira e Gonçalo Gomes, tendo o Paulino levado a
melhor e repetido o resultado da single.
Na categoria Júniores venceu o atleta do Algarve, o Francisco Fernandes, que foi a grande
revelação da etapa, demonstrando manobras de elevada dificuldade técnica, e mostra já ser
uma promessa do kite nacional!
Classificação Freestyle Sénior_
1º Paulino Pereira - Royal Kiteboarding / Boarderclubportugal / Windspirit / Pulse
2º Gonçalo Gomes - Naish / Vianalocals / ION / Holmes Place / Bomcar
3º Nuno Figueiredo - Best Kites / Stru Surf Shop
Classificação Freestyle Júnior_
1º Francisco Fernandes – Gusty Kite / Globe Kites / Pat Love
2º Inês Correia
3º José Leitman
Rankings completos brevemente disponíveis na área Competição/Eventos, em www.apkite.pt
Esta foi sem dúvida uma etapa de sucesso, com o vento a colaborar!
Um sucesso impossível sem a colaboração de todos os envolvidos.
Os nossos agradecimentos a_
Viana Locals: pela excelente organização, proporcionando todas as condições materiais e
humanas para a boa realização desta etapa, e pela óptima recepção a todos os presentes.
Câmara Municipal de Viana do Castelo: pelo apoio prestado ao nosso desporto
Marco Resende: o fotografo “de serviço” que ofereceu o seu trabalho nestes dias para que
possamos recordar alguns momentos desta etapa
Atletas participantes: pelas fantásticas prestações e pela participação
Público presente: muitos riders locais mas também muitos riders que aproveitaram os feriados
e quiseram marcar presença no apoio aos nossos atletas
Para quem não conseguiu aparecer, podem ver as fotografias já on-line na nossa Galeria, em
www.apkite.pt!
O kitesurf vai estar novamente em força nas praias na próxima etapa CNK2009 ou no apoio
aos portugueses que vão estar no PKRA, em Portimão, de 24 a 28 de Junho!
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