Melhores surfistas em ação na Miss Costa Nova Cup a partir de
amanhã às 11h00
Heats disponíveis em www.ansurfistas.com
Ílhavo (30/08/2021) – Está tudo a postos para o início da 17.ª edição da Miss Costa
Nova Cup, o já tradicional campeonato exclusivamente feminino que acontece nas ondas
de Ílhavo e que junta as melhores surfistas nacionais. Um evento pontuável para o
ranking feminino nacional.
Com as contas ao rubro na disputa do título nacional feminino, Francisca Veselko chega
à Costa Nova na liderança do ranking da Liga MEO Surf e com possibilidades de se sagrar
campeã por antecipação já neste evento especial, à margem da Liga e organizado pela
Associação de Surf de Aveiro.
Caso Kika consiga triunfar nesta etapa tem de espera ainda que Carolina Mendes,
número dois do ranking, não consiga chegar à final para carimbar já o título. Caso isso
não aconteça as decisões do título ficam adiadas para o Bom Petisco Peniche Pro, a
última etapa da Liga MEO Surf, que acontece de 16 a 18 de Setembro.
Carina Duarte, Mafalda Lopes e Camilla Kemp são outros dos nomes sonantes do surf
feminino nacional que vão estar em prova neste Miss Costa Nova e que também ainda
estão incluídas nestas contas pelo título nacional.
Entretanto, já são conhecidos os heats da ronda inaugural da prova principal, faltando
apenas conhecer as wildcards, que vão sair dos trials que estão a ser disputados esta
segunda-feira na Costa Nova.
Heats em destaque:
H4: Carolina Mendes x Raquel Otero x Yolanda Hopkins
H5: Francisca Veselko x Gabriela Dinis x Teresa Pereira
Com um histórico de condições de grande potencial, este é um palco que as surfistas
aproveitam para elevar o nível e promoverem e elevarem ainda mais o surf feminino a
novos patamares. Curiosamente, nos últimos oito anos só no ano passado é que a
vencedora desra etapa não foi campeã nacional no final da temporada, o que revela bem
a importância desta etapa extra para as pretendentes ao título.
Vencedoras da Miss Costa Nova Cup desde 2013:
2013: Carina Duarte (campeã nacional)
2014: Teresa Bonvalot (campeã nacional)
2015: Teresa Bonvalot (campeã nacional)
2016: Carolina Mendes (campeã nacional)
2017: Carolina Mendes (campeã nacional)

2018: Camilla Kemp (campeã nacional)
2019: Yolanda Hopkins (campeã nacional)
2020: Yolanda Hopkins
O Miss Costa Nova Cup é um evento especial que pontua para o ranking nacional
feminino e que se realiza à margem da Liga MEO Surf, a principal competição de surf em
Portugal. É uma organização da Associação de Surf de Aveiro, com o apoio técnico da
Federação Portuguesa de Surf e da Associação Nacional de Surfistas.
Mais informações em www.ansurfistas.com e www.misscostanovacup.com.

