Liga MEO Surf – Trials marcam arranque do Allianz Ericeira Pro
Praia dos Pescadores foi o palco dos heats que ajudaram a definir o quadro
completo da etapa inaugural da Liga MEO Surf

Ericeira (13.04.2018) – Teve início esta sexta-feira o Allianz Ericeira Pro, a
etapa inaugural da Liga MEO Surf 2018, o principal circuito nacional, que define
os campeões nacionais de surf. Este primeiro dia de prova ficou marcado pelo
realização dos trials, que decorreram na Praia dos Pescadores, em condições
exigentes, e ajudaram a definir o quando completo de prova. O início da primeira
ronda ficou adiado para sábado.
Após um primeiro call matinal, as condições do mar em Ribeira d’Ilhas
obrigaram a prova a deslocar-se para um palco alternativo ao início da tarde. Foi
na Praia dos Pescadores, no centro da Vila da Ericeira, que se realizaram os
quatro heats masculinos e dois femininos de trials. Entre os surfistas apurados
para o evento principal, destaque para Pedro Boonman, que venceu o heat 3. Esta
etapa marca o regresso de Boonman à competição depois de recuperar de lesão.
Outro dos destaques foi o jovem João Maria Mendonça, de apenas 13 anos, que
venceu o heat 2 com o melhor somatório de ondas do dia: 9,00 pontos em 20
possíveis. Os outros vencedores da tarde foram vencidos por Francisco Canelas
(heat 1) e Afonso Candeias (heat 2). Diego Alonso, Tiago Santos, Gabriel Ribeiro e
José Ribeiro juntaram-se aos demais no quadro principal. Do lado feminino
foram Leonor Fragoso (heat 1) e Carolina Santos (heat 2) a sair vencedoras, com
Maria Chaves e Inês Bispo a também segurarem uma vaga no quadro principal.
A ronda inaugural do Allianz Ericeira Pro vai assim começar no sábado, com o
call a estar marcado para as 7 horas. São esperadas melhorias nas condições do
mar, que deverão permitir um dia recheado de surf e espetáculo. Até lá o público
tem ainda a oportunidade de fazer os ajustes finais das equipas no Rip Curl
Fantasy Surfer (fantasy.ansurfistas.com), que oferece um fato E-Bomb 3.2 para o
vencedor e um chapéu da Polen Surfboards para o segundo lugar.
Em simultâneo com os trials, decorreu na praia de Ribeira d’Ilhas uma ação de
limpeza de praia, que envolveu cerca de 200 alunos da escola E. B. 2 e 3 da
Ericeira. Esta ação tem como principal parceiro ambiental a Fundação PT e a
Plastic Sun Days, contando ainda com a participação da Wave by Wave.

Agenda para sábado, 14 de abril
07h00 – Call segundo dia de competição
07h30 – Kike Surf Coach: início de sessão prática de workshop de treinadores
09h00 – Canon: início de sessões práticas do workshop de fotografia por Ricardo
Bravo
10h00 – Início de limpezas de praia com Plastic Sun Days destinada a voluntários
14h00 – Polen: shapers talk sobre pranchas de surf com Almir Salazar e
Bernardo Sodré
16h00 – Moche: meias finais do Moche Groms Cup (por confirmar)
18h00 – Renault: Expression Session (por confirmar)
O leque completo de sub-troféus em disputa inclui a disputa pela melhor
manobra na Renault Expression Session, pela melhor onda na Somersby Onda do
Outro Mundo e o já referido Moche Groms Cup (cada um com 2.500€/anuais).
Para além destes, acresce que esta etapa marca o início da disputa do Allianz
Triple Crown (com 6.000€ anuais) e ainda, a nível local, o prémio da Câmara
Municipal de Mafra para os melhores locais em prova (com premiação de
1.500€). A premiação global da Liga MEO Surf 2018 é de 90.000€.
Todas as etapas da Liga MEO Surf têm transmissão em direto no canal televisivo
MCS Extreme, em www.ligameosurf.pt e no Facebook do MEO, em complemento
com as plataformas oficiais da Associação Nacional de Surfistas em
www.ansurfistas.com e nas redes sociais @ansurfistas.
A Liga MEO Surf 2018 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Renault, Somersby, Moche,
Rip Curl e da Câmara Municipal de Mafra, a Fundação PT como parceira
ambiental e o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf.

