	
  

Quadro de competição para amanhã já disponível
21 de Maio 2015
O Sumol Porto Pro, terceira etapa da Liga MOCHE 2015, circuito que atribui os títulos de Campeões
Nacionais de Surf, tem início amanhã, a partir das 8h, na Praia Internacional, Porto.
“Queremos aproveitar da melhor forma as ondulações que temos, uma vez que as fortes nortadas
que se têm feito sentir afectaram-nas bastante. Vamos tentar realizar a prova na íntegra na Praia
Internacional, que é a zona daquela baía com melhores ondas neste momento. Estamos confiantes
em ter ondas pequenas mas bem formadas para todo o evento, o que voltará a proporcionar o
habitual espectáculo que é sempre o Sumol Porto Pro,” afirma Pedro Monteiro, director de prova.
Na prova masculina, as principais ausências serão as de Tiago Pires, líder do ranking nacional,
Marlon Lipke e Gony Zubizarreta, habituais Top 5 da Liga MOCHE. Os três surfistas não poderão
competir nesta etapa devido a compromissos previamente assumidos com os seus patrocinadores.
No entanto, está garantida a presença dos finalistas dos últimos dois anos, Vasco Ribeiro e
Frederico Morais, bem como as de Nicolau Von Rupp, José Ferreira, Miguel Blanco, Tomás
Fernandes, Ruben Gonzalez, João Guedes, Filipe Jervis ou Pedro Henrique, que terá uma primeira
bateria bastante disputada, contra Blanco e os jovens esperanças Simão Penha e Salvador Couto.
Nas senhoras, de notar apenas a ausência de Keshia Eyre, com as restantes candidatas à vitória já
a treinar nas ondas da Praia Internacional. A primeira bateria da prova feminina contará logo com
Carol Henrique, segunda classificada no ranking nacional, Camilla Kemp, vencedora da segunda
prova do ano, a quem se junta Tânia Oliveira, outro jovem talento.
Tudo a postos para dar início ao Sumol Porto Pro, amanhã, a partir das 8h, na Praia Internacional. A
Liga MOCHE 2015, que distribui mais de 70.000€ de premiação aos surfistas, regressa assim ao
Porto, dias 22, 23 e 24 de Maio.
Ao nível dos troféus paralelos, o Sumol Porto Pro contará também com a Renault Expression
Session, um espectáculo à parte em que só a melhor manobra interessa para a vitória, sendo
atribuídos, nas cinco etapas, 2.500€ anuais aos seus vencedores.
Também em disputa nesta terceira etapa estará o Ramirez Junior Award, um troféu que premeia os
melhores juniores da Liga MOCHE com 2.500€ anuais e que conta com objetivos intercalados ao
longo das cinco etapas mas que, no caso específico do Porto, terá o seu foco nos surfistas Sub-16
masculinos.
Para além da competição entre os melhores surfistas nacionais, o Sumol Porto Pro irá ainda contar
com algumas actividades paralelas, conforme o calendário abaixo**:
Sexta-feira, 22 de Maio
08h – Call 1º dia de competição + Briefing Atletas
10h – Acção de sensibilização ambiental do MOCHE, em parceria com a Surfrider Foundation Porto
e com o apoio da Câmara Municipal do Porto
14h – Aula de Surf MOCHE
16h – Palestra Safe Surf promovida pela Allianz, com o surfista João Guedes

	
  

	
  
Sábado, 23 de Maio
10h – Aula de Surf Renault
11h – Aula de Surf Adaptado
15h – Aula de Surf MOCHE
16h – Sessão de autógrafos com os principais surfistas em competição
17h – Renault Expression Session
18h – Liga MOCHE Sunset Party
Domingo, 24 de Maio
12h – Aula de Surf MOCHE
14h – Finais do Sumol Porto Pro
15h – Cerimónia de entrega de prémios do Sumol Porto Pro
**horário sujeito a alterações
Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto no MEO Kanal 202020; pela internet,
em www.liga.moche.pt; na app mobile Surf MOCHE, bem como na RTP e n’A Bola TV, através de
resumos dedicados.
O Sumol Porto Pro é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o
patrocínio do MOCHE, Sumol, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull, o apoio local do
Município do Porto, os parceiros oficiais RTP, GO-S.TV e Puro Feeling, bem como os media
partners Mega Hits, A Bola, Surf Portugal, ONFIRE e Beachcam, contando também com o apoio
técnico da Federação Portuguesa de Surf.
Todas as informações relativas à Liga MOCHE 2015, incluindo fotos em alta resolução e TV News
Feeds,
estão
disponíveis
aqui
ou
em
https://surf.discovirtual360.pt/invitations?invitation=44366a9cbe27d79a9da5.

Para mais informações à imprensa, contactar:
info@purofeeling.com
963726223 | 919129429

	
  

