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Álvaro Marinho Cabeça de Cartaz
na Algarve Cup em Match Racing
O vice-campeão do mundo da classe 470, Álvaro Marinho
regressa a águas nacionais para competir na Algarve Cup
em match racing, prova integrada na 34ª Semana
Internacional de Vela do Carnaval, que decorre entre 2 e 10
de Fevereiro, em Vilamoura com organização do CIMAV.
A clássica da vela portuguesa está, este ano, dividida em 3
provas diferentes: Torneio Internacional de Vela do Carnaval (2 a
4 de Fevereiro), Algarve Cup (6 a 9 de Fevereiro) e Vilamoura
Cup (9 e 10 de Fevereiro).
34º Torneio Internacional de Carnaval
Mais de 400 velejadores, de 10 classes (Hobie Cat, Dart 18,
Laser Standard, Laser 4.7, Laser Radial, Optimist, 420, 470,
Snipe e Europe) vão estar, entre 2 e 4 de Fevereiro, no Algarve.
Na edição 2008 do 34º Torneio Internacional de Vela do
Carnaval, o destaque vai para a classe Laser Radial, que tem
em Vilamoura o Campeonato Nacional Absoluto.
Realce ainda para a numerosa frota de Optimist que realiza,
como é habitual, a sua maior competição anual em águas
algarvias.
Estrelas Mundiais na Algarve Cup
Verdadeira parada de estrelas terá a 10ª edição da Algarve Cup, em
match racing. Desta feita, o cabeça de cartaz é português, dado que
Álvaro Marinho, vice-campeão mundial de 470 e actual campeão
nacional da disciplina, retoma a competição em Portugal em águas de
Vilamoura. Na tripulação do Team Seth. Pt, Marinho, actual nº 66 do
ranking mundial (r.m.) de match racing, traz Nuno Barreto, o único
português a ter participado na mítica Taça America, a bordo do Desafio
Español.
Entre os grandes adversários da equipa nacional, estão o russo Andrew

Arbuzov (nº 15 do mundo), o francês Victor Lanier (nº 24 do r.m.), o
polaco Przemek Tarnacki (nº 47 do r.m.). Participam ainda Rui Bóia (nº
56 r.m.) e actual líder da tabela nacional, Nuno Ferreira que defende as
cores do CIMAV, clube organizador, o espanhol Manu Weiller e a
Maria Ramires, que está ao leme da única tripulação feminina.
Vilamoura Cup um fecho em beleza
A encerrar a 34ª Semana Internacional de Vela do Carnaval estarão os
veleiros de cruzeiro. São esperados mais de uma dezena de iates, com
natural destaque para o Elan 40/Seth,pt, de José Leandro, actual
Campeão de Portugald e Cruzeiros em representação do CIMAV.
Programa de Regatas
Torneio Internacional do Carnaval
Regatas previstas: 9
Sábado, 2 de Fevereiro
13:00 h – primeira regata do dia
Domingo 3 de Fevereiro
12:00 h – primeira regata do dia
2ª Feira
12:00h – primeira regata do dia

Os senhores jornalistas estão convidados a acompanhar a
prova a bordo de um barco da organização, devendo estar na
secretaria do CIMAV, uma hora antes do início previsto das
regatas.
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