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CNK 09 – WAVE – Resultados Etapa Sta. Cruz – Ocean Spirit_
Inserida no fantástico Festival Ocean Spirit, realizou-se este passado fim de semana a
segunda etapa do Campeonato Nacional de Kitesurf, disciplina de Ondas, com a coorganização da Organização Ocean Spirit, e com o apoio da Câmara Municipal de Torres
Vedras.
Com 27 riders de todo o país inscritos na prova, o sábado trouxe vento e ondas à Praia de
Santa Rita, e o briefing de prova foi dado aos atletas perto das 13h, tendo os primeiros heats
começado pelas 15h.
Vento side-on, certa de 15 nós e ondas com um metro, foram os ingredientes para uma tarde
de competição com a conclusão de todos os heats do Single, já perto das 20h!
Em simultâneo, decorria a prova internacional do KPWT – Wave Masters, e o kitesurf animou a
tarde aos muitos espectadores que enchiam a praia.
Esta prova contou com a presença de alguns riders nacionais que faziam os heats de ambos
os campeonatos (numa acção concertada entre os Directores de ambos).
Um esforço acrescido dos atletas Marco Resende, Gonçalo Gomes, Bruno Melo e Henrique
Claúdio, a darem o seu melhor nas duas provas.
Muitas caras novas na competição e os nomes já conhecidos de Nacionais anteriores, num
óptimo convívio, animado, à noite, depois do jantar, pelos concertos “pé na areia”do Ocean
Spirit!
O domingo prometia a realização da Double, mas depois das 16h e face às fracas condições
de vento, a FPKite deu por terminada esta segunda etapa do Nacional de Ondas de 2009, com
a vitória do rider de Coimbra, Gonçalo Gomes.
Classificação WAVE – Etapa Ocean Spirit_
1º Gonçalo Gomes – Naish / ION / Vianalocals / Holmes Place / Bomcar
2º Pedro Rosado – Takoon / SPO
3º Bruno Melo – Takoon / SPO / Gulliver / Wedream
4º Henrique Cláudio – Takoon / SPO
No final da tarde de domingo, realizou-se a animada entrega de prémios aos vencedores desta
etapa, com direito ao mergulho da vitória!
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Inserida em mais uma edição do Festival Ocean Spirit, esta etapa só foi possível graças ao
empenho da Organização OS e do apoio incondicional à nossa modalidade por parte da
Câmara Municipal de Torres Vedras.
Agradecemos a todos os riders presentes que proporcionaram um excelente espectáculo, e
contamos com todos para a próxima etapa do CNK09 Wave, com data prevista para o fim de
semana de 12 e 13 de Setembro (regime de standing).
Antes disso, o Nacional volta às praias para a última etapa de Race e Freestyle, agendada
para 22 e 23 de Agosto (regime de standing), na Praia da Nova Vaga (Costa da Caparica).
Mais informações e rankings actualizados em www.apkite.pt
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