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CNK 09 – FREESTYLE e RACE – Resultados Etapa Praia da Nova Vaga_
Paulino Pereira é o novo Campeão Nacional de Freestyle e Race!
A praia da Nova Vaga, na Costa da Caparica foi o palco da última etapa nas duas disciplinas, nos
passados dias 22 e 23 de Agosto.
Com a organização da FPKite, esta etapa contou com a presença em prova de 13 atletas nas duas
disciplinas, e muito público na praia a render-se à espectacularidade do desporto, em mais um fim
de semana com vento, sol e muito kite!
A prova de Race realizou-se no dia de sábado, com o vento a marcar o arranque da primeira das
quatro mangas realizadas perto das 15h, depois de realizado o briefing aos atletas.
A emoção das regatas marcou o dia, com os três primeiros lugares da Classificação Race
Masculino assim atribuídos:
1º Paulino Pereira - ROYAL Kiteboarding / BOARDERCLUBPORTUGAL / WindSpirit / Brisas e Ventanias
2º Gonçalo Gomes - NAISH / VIANALOCALS / ION / Holmes Place / Bomcar
2º Jorge Balau - ROYAL Kiteboarding / BOARDERCLUBPORTUGAL
A Inês Correia representou mais uma vez o kitesurf feminino, alcançando um brilhante 3º lugar na
classificação geral, recebendo mais tarde o troféu de 1ª classificada no Race Feminino também
nesta etapa.
O vento manteve-se durante a tarde de sábado, permitindo a realização das 4 mangas previstas
pela Organização, num dia dedicado ao Race.
O dia terminou com o habitual jantar convívio, seguido da festa pela noite dentro oferecida pelo Bar
Tartaruga, a receber mais um ano de Nacional a passar numa das praias de referência na zona de
Lisboa.
O Domingo prometia boas condições para a realização da prova de Freestyle, que arrancou também
perto das 15h, com 10 riders a disputar os primeiros lugares nesta etapa.
O primeiro lugar da classificação Sénior disputou-se no final da double eliminitation, com a vitória do
Paulino Pereira também nesta disciplina.
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Classificação Freestyle Sénior_
1º Paulino Pereira - ROYAL Kiteboarding / BOARDERCLUBPORTUGAL / WindSpirit / Pulse
2º Danilo Nacarato - ABOARDS Kiteboarding / JFontainhas / Slingshot RPM / maresias.com.pt
3º Gonçalo Gomes - NAISH / VIANALOCALS / ION / Holmes Place / Bomcar
Nos juniores, o Francisco Fernandes, rider algarvio, manteve a liderança, seguido da Inês e do
“Zeki”, com óptimas prestações de todos os jovens riders.
Classificação Freestyle Júnior_
1º Francisco Fernandes - GUSTYKITE / Globe Kites / Pat Love
2º Inês Correia
3º José Leitmann
Foi uma tarde de heats muito disputados, nível muito alto com os atletas on-fire a darem tudo em
cada minuto.
Parabéns a todos os atletas pelas excelentes prestações e óptimo convívio!
No final do dia procedeu-se à entrega de prémios aos vencedores desta etapa, e ao sorteio de
prémios oferecidos pelas escolas locais Katavento e BoarderClubPortugal.
Sendo esta a etapa final do Nacional de 2009, foram anunciados oficialmente os vencedores numa
animada entrega de prémios, com o mergulho da vitória desta vez a caber ao Paulino, rider natural
da Madeira que veio para o Continente para poder fazer kite e que vê agora o resultado do toda a
sua paixão, empenho e muito trabalho.
O Gonçalo Gomes alcança este ano o segundo lugar do ranking nacional de Freestyle, e no terceiro
lugar encontramos o Francisco Fernandes que deu cartas fortes este ano no Nacional e é uma das
grandes promessas em competição.
Classificação Freestyle Sénior CNK2009_
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 Bomcar
Nos Júniores, o ranking de 2009 fica assim ordenado:
Classificação Freestyle Júnior CNK2009_
1º Francisco Fernandes - GUSTYKITE / Globe Kites / Pat Love
2º Inês Correia
3º José Leitmann
Na disciplina de Race, a vitória do Paulino em todas as etapas, deixou acesa a luta pelo segundo
lugar até ao final do circuito, alcançado pelo Gonçalo Gomes.
E no terceiro lugar, mais uma atleta natural da ilha da Madeira, o Fábio Dias, sempre com uma
óptima prestação ao longo de todas as etapas.
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Classificação Race Masculino CNK09
1º Paulino Pereira - ROYAL Kiteboarding / BOARDERCLUBPORTUGAL / WindSpirit / Pulse
2º Gonçalo Gomes - NAISH / VIANALOCALS / ION / Holmes Place / Bomcar
3º Fábio Dias - ROYAL Kiteboarding
A Inês subiu ao pódio mais uma vez, mantendo o título de Campeã Nacional de Race, sempre com
óptimos resultados nas classificações gerais de cada etapa.
A FPKite dá os parabéns aos novos Campeões Nacionais e congratula-se pela participação de
todos os atletas neste Nacional que termina para estas duas disciplinas.
Foi mais um animado fim de semana de prova na kitebeach de Lisboa, apenas possível com a
colaboração do apoio do Bar Tartaruga, das Escolas locais, da Red Bull, do Zona Radical e
Conquilha.com (nossos parceiros media), da Oriana (que desenhou o cartaz), do Pedro Figueiredo
(o speaker de serviço no domingo), dos fotógrafos que nos vão disponibilizar as suas fotografias
(Vera, Capi, Miguel,…), e a toda a equipa que na praia deu o seu melhor para tudo correr bem (Toni,
riders locais, Bombeiros, …).
Em Setembro teremos as primeiras datas previstas para a realização de mais etapas do Nacional
de Ondas do CNK09!
Todos os rankings completos estarão disponíveis, em breve, na zona Competição/Eventos, em
www.apkite.pt.
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