Campeonato Nacional Kitesurf 2009
FPKite-APD
Disciplina_Wave

CNK 09 – WAVE – Prova no Guincho mantem standing
A FPKite anuncia a manutenção do standing para a 3ª etapa do Campeonato Nacional
em ondas, que se realizará na praia do Guincho.
Face às previsões (falta de condições de vento no sábado e de mar no domingo), o standing
para a 3ª etapa do CNK09 Wave (com co-organização Gustykite) mantem-se.
Próximas datas possíveis_ 26 e 27 de Setembro!
Contamos com a presença de todos, assim que vento e mar se conjuguem!
As inscrições on-line na zona Competição/Eventos do site FPKite funcionarão até ao dia
anterior ao arranque da prova. Poderão também ser feitas, como habitualmente, no local da
prova, na caravana FPKite junto da estalagem Muchaxo, até às 12h00 do primeiro dia de
competição.
Espera-se então vento e ondas para o Guincho para haver mudanças (ou não) nas actuais
primeiras posições do ranking, actualmente assim ordenado (após a realização de 2 etapas):
1º Gonçalo Gomes
2º Henrique Cláudio
3º ex-quo
Nuno Farinhas
André Pires
João Fernandes
6º ex-quo
Paulo Silva
André Nery
Ricardo Nogueira
Filipe Feijão
Com cada vez mais adeptos, o Wave Tour promete emoção até ao final na disputa dos
primeiros lugares. A FPKite falou com alguns dos riders confirmados na etapa do
Guincho, numa visita às expectativas e estado de espírito dos atletas a meio do circuito
Aqui ficam as palavras do actual primeiro classificado, Gonçalo Gomes, e as restantes mini
entrevistas em www.apkite.pt

www.apkite.pt

Gonçalo Gomes
Sponsors - Naish, Vianalocals, ION, Holmes Place, Bomcar
Idade – 17
RankingCNKWave09 – Actual 1º
- Depois de uma etapa sem vento no Guincho e uma segunda etapa nas ondas de Stª Cruz, estás
em 1º lugar no ranking nacional, face aos resultados desta última. Balanço?
A etapa de Santa Cruz correu-me bem, tendo em conta os locais que só fazem ondas e a
quantidade de inscritos com um nível elevado de todos os spots do país, competi com atletas do
Algarve, Guincho e de Santa Cruz.
- Quais são objectivos que traçaste para as Ondas no campeonato FPKite deste ano?
Queria melhorar a minha classificação do ano passado, em que fiquei em 5º 
- Tem havido muito treino?
Sim, tenho treinado bastante, mas o que me tem ajudado nesta vertente é eu fazer muito surf, para
ter uma melhor leitura da onda e um estilo também diferente.
- Esta vertente do kitesurf (wave) está a despertar verdadeiras paixões nos riders nacionais. Estás
apaixonado?
Já estou há muito tempo 
- E o freestyle? Vai haver divórcio ou tens dois amores?
Acho que vou ter sempre os dois amores, é a vantagem do kitesurf, quando estou cansado de
Freestyle vou fazer ondas ou vice-versa ;)
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