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CNK 09 – FREESTYLE e RACE – Resultados Etapa Faro_
Faro recebeu Nacional de Kitesurf e foram dois dias de muita animação na Praia de Faro, com
a realização (neste passado fim de semana) da 2ª etapa do Campeonato Nacional de Kitesurf,
em duas disciplinas: Race e Freestyle.
Esta etapa, resultado da organização conjunta da FPKite e da South Store, contou com o apoio da
Câmara Municipal de Faro e do Centro Náutico de Faro e com uma boa adesão por parte dos
atletas nacionais.
A prova de Race realizou-se no dia de sábado, com o vento a marcar o arranque da primeira das
três mangas realizadas, já perto das 18h.
Com 25 riders inscritos (nas duas categorias: Pro e Fun), a emoção das regatas marcou o dia com
os três primeiros lugares da Classificação Geral assim atribuídos:
1º Paulino Pereira - ROYAL Kiteboarding / BoarderClubPortugal / WindSpirit / Pulse
2º Inês Correia
3º Gonçalo Gomes - NAISH / VianaLocals / ION / Holmes Place / Bomcar
A Inês Correia fez valer o trabalho e o empenho com que tem vindo a encarar o seu percurso na
competição nacional, e terminou num brilhante 2º lugar da classificação geral, tendo sido a primeira
classificada na categoria Race Feminino, mantendo a liderança no ranking depois de mais esta
etapa.
No Race Masculino, o ranking de Faro ficou assim ordenado nos primeiros lugares:
1º Paulino Pereira - ROYAL Kiteboarding / BoarderClubPortugal / WindSpirit / Pulse
2º Gonçalo Gomes - NAISH / VIANALOCALS / ION / Holmes Place / Bomcar
3º André Pires
Depois de um animado jantar convívio na noite de sábado, foi no domingo que o vento mais
colaborou proporcionando boas condições que permitiram realizar também a double elimination,
num dia de muito sol.
Com 13 riders inscritos, a Praia de Faro encheu-se com as manobras dos atletas.
O primeiro lugar dos Séniores foi disputado entre o Paulino (que venceu a single) e o Gonçalo que
venceu na double, obrigando a uma finalíssima. O rider natural da Madeira, Paulino, venceu nesta
final, fazendo a “dobradinha” nesta etapa, comprovando o seu excelente momento de forma!
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Na categoria Júnior, saiu vencedor o jovem Francisco Fernandes já a dar cartas no campeonato,
seguido do José “Zeki” Leitmann, cheio de motivação neste seu segundo ano de competição.
Com falta de oponentes na categoria Freestyle Feminino, a Inês volta a ser a única jovem em
competição contra os rapazes Juniores, alcançando o 3º lugar.
Classificação Freestyle Sénior_
1º Paulino Pereira - ROYAL Kiteboarding / BOARDERCLUBPORTUGAL / WindSpirit / Pulse
2º Gonçalo Gomes - NAISH / VIANALOCALS / ION / Holmes Place / Bomcar
3º Francisco Fernandes - GUSTYKITE / Globe Kites / Pat Love
Classificação Freestyle Júnior_
1º Francisco Fernandes - GUSTYKITE / Globe Kites / Pat Love
2º José Leitman
3º Inês Correia
4º Filipe Nascimento
Mais uma vez, uma excelente etapa em que o vento colaborou e num spot muito procurado pelos
riders nacionais.
Parabéns a todos os atletas pelas excelentes prestações e óptimo convívio!
Queremos agradecer a todos os que estiveram presentes nesta etapa, tanto atletas como público
em geral. Etapa esta só possível com a excelente organização da South Store e o apoio incansável
da Câmara Municipal de Faro e do Centro Náutico de Faro.
Todos os rankings completos disponíveis em breve na zona Competição/Eventos, em
www.apkite.pt.
O Nacional de Kitesurf volta às praias já nos próximos dias 18 e 19 de Julho, em Aveiro.
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