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34ª Semana Internacional de Vela do Carnaval
ALGARVE CUP – GARVETUR
Team Stap/Aigle, de Rui Bóia
vence da Algarve Cup - GARVETUR
O Team Stap/Aigle, de Rui Bóia, fez hoje história na Algarve Cup –
GARVETUR, ao tornar-se a primeira equipa portuguesa a vencer a
clássica do match racing nacional. A prova, integrada na 34ª
Semana Internacional de Vela do Carnaval, reuniu oito tripulações
de cinco países, numa organização do CIMAV.
Dez anos depois do seu início, a Algarve Cup – GARVETUR teve um
vencedor português. Numa final épica, Rui Bóia bateu o espanhol Manu
Weiller por 3-2, recuperando de uma desvantagem de 0-2: “Nunca
pensei ganhar, dado o nível das tripulações que estavam presentes. Foi
muito importante o apoio do público, que permitiu que estivéssemos ao
nosso melhor nível e recuperássemos até à vitória”, sublinha o leme
nacional.
O espanhol Manu Weiller foi 2º classificado e estava algo desalentado:
“As regatas são assim, às vezes ganha-se outras perde-se. Houve
diversas incidências na final e houve algumas decisões da arbitragem
que não concordámos”, afirma Weiller.
O russo Andrey Arbuzov ficou na 3ª posição depois de bater Álvaro
Marinho por 2-1. O leme nacional estava conformado: “Não foi o melhor
dos dias que tive no match racing. Falhámos nas pré-largadas e fomos
penalizados por isso”, explica o vice-campeão do mundo de 470.

Classificação 2º dia
1º Rui Bóia – Portugal (56º R.M.)
2º Manu Weiller – Espanha (75º R.M.)
3º Andrey Arbuzov – Rússia (15º Ranking Mundial)
4º Álvaro Marinho – Portugal (64º R.M.)
5º Victor Lanier – França (24º R.M.)
6º Przemek Tarnacki – Polónia (47º R.M.)
7º Nuno Ferreira – Portugal (209º R.M.)
8º Maria Ramires – Portugal (35ª R.M. Feminino)
34ª Semana Internacional de Vela do Carnaval
A clássica da vela portuguesa foi, este ano, dividida em 3 provas
diferentes: Torneio Internacional de Vela do Carnaval (2 a 4 de
Fevereiro), Algarve Cup – GARVETUR (6 a 9 de Fevereiro) e Vilamoura
Cup (9 e 10 de Fevereiro).
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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