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OFFSHORES / JET RAID

Após reuniões, debates via SKYPE, MSN e
centenas de e-mails conseguimos chegar
num primeiro modelo da revista eletrônica
JETSKINWORLD.
O que iniciou com um grande desafio para
o Carlos Truta e eu, Ricardo Fuchs, tornouse algo concreto e real. Criámos a expectativa e agora cabe a nós manter nossos leitores atualizados, sempre à espera do novo
exemplar.
Nessa segunda edição iremos abordar os
grandes campeonatos aqui do Brasil como
o Gaúcho de Jetski, a Liga Paulista de JetSki
e o 2º Passeio Nautiway de Jetski. Além das
atividades europeias, e o Karujet/2012.
Agradecemos a confiança de nossos colunistas e apoiadores, queremos estar de
portas abertas a todos vocês para criticas e
sugestões.
Nossa colunista de moda, Cristina Holdefer
já iniciou suas criações de biquínis e maiôs/
Fatos de banho para a coleção 2012/2013,
muito em breve já disponível em nossa
SHOP no site www.jetskinworld.com
Nas próximas edições estaremos com novidades e promoções, aguardem.

Esta filosofia de corrida remonta a Oleron
(França) nos anos 80.
Nessa altura era a prova de jet ski mais dura de
que tinhamos conhecimento. Começou por
ser realizada apenas num dia, passou posteriormente a dois e nos últimos anos decorreu
ao longo de três dias de competição onde a
adrenalina surgia por cada poro do neoprene
e contagiava entusiasticamente o público.
Era um verdadeiro desafio! Nos primeiros
anos a organização desenhava um percurso
em volta da ilha. Com o decorrer das várias
provas, organizadas anualmente com a finalidade de apurar um campeão do mundo, com
o aumento de pilotos e respectivo empowerment das máquinas aquáticas, a organização
foi implementando algumas “novidades” e
deste modo surgiram as etapas de orientação.
A dificuldade passou deste modo a ser
acrescida, pois além da destreza física do piloto, é imperativo ter bons conhecimentos de
orientação com GPS. Na manhã da corrida,
são dadas as coordenadas aos pilotos durante
o brieffing, que deverão de seguida ser inseridas pelos pilotos nos respetivos GPS. Colocase então o desafio inerente à atenção dividida
entre a competência físico-técnica de um piloto e a sua capacidade de descriminar em
frações de segundos a melhor rota a seguir.
Quando o Campeonato do Mundo Offshore
Oleron acabou, a prova passou a ser efetuada
em Cavalaire (Sul de França) até 2011.
Este ano tivemos o Campeonato do Mundo de
Offshore em Guadalupe (Karujet) sob a égide
da U.I.M. Teremos o Campeonato do Mundo
de Jet Raid na Rússia (6 dias, 1000 kms) em
Setembro. Até lá para todos os aficionados
deste tipo de provas, irá decorrer em Junho o
Jet Raid da Grécia (4 dias, 700 Kms). Este tipo
de provas conglomera a riqueza de etapas
de navegação, de consumo, de endurance e
offshore, particularidades que as tornam altamente competitivas e emotivas.

Pontuacoes

Carlos Truta
Piloto de JetSki e empresário, idealizador da revista e diretor comercial.
Um estrategista nato e com visão focada no sucesso da revista JETSKINWORLD

ENTREVISTA

Ricardo Fuchs
Outro idealizador da revista, esse é o cara que da vida as imagens e a edição
fotográfica da revista e site JETSKINWORLD
Cristina Holdefer
Nossa Designer de moda fará nossas criações, e manterá em sua coluna
mensal dicas e as principais tendências da moda para as próximas temporadas e as atuais.

Margarida Barreto
Creative Manager – EDC
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Ricardo Fuchs e Carlos Truta

Pedro Ribeiro
Designer – EDC
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NOME: Carlos Antonio Claros Ortuño
NATURALIDADE: Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA
EQUIPA / MODALIDADE / PATROCIONIO: F-RACING jet ski team.
TÍTULOS / CAMPEONATOS: 14 vezes campeão na Bolivia, 1 campeão sulamericano,
1 campeão argentino, 5 campeão no Brasil, campeão do OPEN SEA guaruja 2010, melhor
participaçao no mundial de Havasu fiquei em tercero no ano 2010

Antonio Claros ou Toño Claros como é conhecido
no mundo do jetski, vive entre a Bolivia e o Brasil,
sempre viajando e competindo por aguás tupiniquins.
Natural de Santa Cruz de la Sierra, Toño que é engenheiro comercial em uma fábrica de vidros em
sua cidade, divide seu tempo entre sua profissão,
a paixão pelas corridas de jetski e por sua mulher
e filho.
Competindo desde os 14 anos, coleciona títulos nacionais e internacionais, sendo 14 vezes
campeão Boliviano.
Antigamente corria na runabout 800 stock e superstock; atualmente: runabout stock e runabout
open (GP no Brasil)
Antonio Claros já competiu em diversos países
como BOLIVIA, PERU, ARGENTINA, URUGUAY,
BRASIL e ESTADOS UNIDOS tendo como preparador Fabio Zampolli, considerado hj no Brasil como
um dos melhores da atualidade.
Toño ressalta que para se manter em forma, pratica academia e atividades com quadríciculo, além
de manter alimentação balanceada e adorar a
caipirinha Brasileira.
Sua paixão pelos jets começou como por brincadeira ao alugar um jetski na cidade do Mexico
quando estava de férias. Ao chegar em casa seu
pai comprou jetski de corrida e começou a competir. Atualmente está correndo a Liga Paulista de
JetSki e no mês de Abril estará no Brasileiro de JetSki, com etapa na cidade de São Paulo-SP.

www.jetskinworld.com
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1ª ETAPA DA LIGA PAULISTA DE JETSKI
PILOTO: DAVID PRADO
LOCAL: PEREIRA BARRETO SP
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Pág. 6

Pág. 7

www.jetskinworld.com

Revista Digital Mensal Jetskinworld
2ª Edição | Abril 2012

Uma Prova, Uma Inauguração,
Novos Projectos.
O Clube JetSki Portugal, membro da Associação Regional Centro da Federação
Portuguesa de JetSki, realizou, no passado dia
24 de Março, na Marina de Oeiras a 1º
Prova Regional, bem como inaugurou as instalações da sua Escolinha de JetSki.
Como uma participação considerável, atendendo ao facto de ser uma prova regional e
atendendo ao dia cinzento que estava, o resultado foi surpreendente: 5 classes, 19
pilotos, muitos familiares e amigos.
O Clube agradece publicamente a todos os pilotos, seus familiares e amigos, que
estiveram presentes, às entidades que nos
apoiam e todos os membros da direcção
por fazerem parte deste Clube que ainda tem
muito para fazer!
PDF

CLASSIFICAÇÕES

UMA INAUGURAÇÃO
Depois de realizadas as duas mangas das cinco classes, foi hora da entrega de prémios,
seguida da inauguração da escola, que conta
já com 2 x SUPERJET YAMAHA para poder
dar cursos de iniciação e aulas experimentais.
Neste Clube é possível oferecer VOUCHERS DE
AULAS EXPERIMENTAIS, que pode
oferecer aos seus familiares e amigos. Por 25€
qualquer pessoa pode oferecer um
presente original e sem dúvida cheio de adrenalina, até para os mais cepticos.
NOVOS PROJECTOS
Foi também apresentada uma linha de merchandising composta por panamás, sweatshirts,
pólos e camisas e em breve esta linha será extendida a peças de verão, bastante
adequadas a este desporto e à estação que se
inicia.
Em anexo encontrará algumas fotografias das
provas e também os resultados.

Adobe
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2º ENCONTRO NAUTIWAY DE JETSKI
LOCAL: LAGOA DA PINGUELA/OSÓRIO/RS
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São José do Rio Preto, Goiás, além de pilotos do Paraguai
e Bolivia deram um show a parte. Com uma bela estrutura
de arquibancadas e área de box para os pilotos, o evento
consagra-se como uma das principais provas do jetski Brasileiro.
Nos 2 dias de competições tivemos uma média de 10.000
visitantes, prestigiando as provas e os anunciantes que ali
estavam com seus maravilhosos estandes.
O destaque da 1ª etapa foi o Boliviano Antonio Claros ou T1
com seu seadoo todo preparado pela equipe da FRacingo
do brilhante Fabinho e Rodrigo. Toño Claros levou 3 troféus
nas categorias: Runabout Turbo Stock, Runabout Turbo GP
e Supercourse Turbo.

Aconteceu nos dias 17 e 18 de março, na Praia Municipal em Pereira Barreto – São
Paulo, a 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Jet Ski.. O evento contou com a participação de mais de 20 pilotos de várias regiões do Brasil e do exterior.
Sob um Sol intenso e muito calor, os atletas proporcionaram um show de manobras para o publico presente. Pilotos vindos do Paraná, Goias, São Paulo Capital,

Outro destaque foi Jeferson Gomes (Kawasaki Ultra 300)
da cidade de São Paulo, levantando troféus nas categorias
Runabout Turbo Stock, Runabout Turbo GP e Supercourse
Turbo.
O presidente da Liga Paulista de JetSki, Evandro Rennó salienta o alto nível técnico dos pilotos, e acredita que em
breve já divulgue a data da 2ª etapa do certame.
REALIZAÇÃO: (LPJSA) LIGA PAULISTA DE JET SKI – PRESIDENTE- EVANDRO RENNÓ, COM APOIO DA BJSA ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET SKI) – PRESIDENTE- MARCELO
TEIXEIRA PARDAL

www.jetskinworld.com

Pág. 18

Pág. 19

www.jetskinworld.com

Revista Digital Mensal Jetskinworld
2ª Edição | Abril 2012

London, 8th March - Global jet-ski
star Russell Marmon (Christchurch,
Dorset), winner of the 4-stroke
stock class of the recent Mark Hahn
Memorial Havasu 300 ‘Iron Man’
event in America, has confirmed he
will return to the P1 AquaX Championship this year to defend the
Elite 300 title won so emphatically
in 2011.
As the dominant force in AquaX
during its inaugural season last
year, the Kawasaki Ultra 300 rider
made the top-tier of the championship his own but for the 2012
season an even greater level of
competition is anticipated with series organisers expecting a surge of
entries in the coming weeks.
Marmon, one of the world’s most
highly respected jet-ski racers, is
delighted to return to AquaX and
is relishing the promise of bigger
grids, the same fantastic championship organisation and the
chance to try and retain his Elite
300 crown.
“I had such a good time last year
in AquaX, the championship is so
well organised and it’s linked in
with P1 SuperStock powerboats so
the events are all very well run and
really enjoyable”, said Marmon, “I

www.jetskinworld.com
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had a blast last year, it’s low stress,
low cost and great racing so I’m delighted to return to defend the title.
“We’re going to have more competition, more riders and the championship as a whole is going to be
even bigger and better so it’ll be
great to be back and see what we
can do. The Kawasaki I’ll be riding
is identical in every way to the one
from last year, it’s just the 2012 version, so I’m looking forward to trying to retain the title on it.”

“America was such a great result,
I was absolutely amazed when I
came in to see the result”, added
Marmon, “I’d never done the Iron
Man before so to finish second
overall against two rider teams on
modified skis was incredible. You
really have to keep your concentration, at about 180 miles – after
about three hours of constant riding – you really start hitting the
wall. It’s a major test.

“It’s definitely one of the best
things I’ve done in recent years and
I think I deserved the result. Each
lap is 10 miles and you have to
come in every four or five for refuelling. Normally, you change pilots
at this point and they do 50 minute
stints each – as I was doing the race
on my own though, I hardly had
chance for any sustenance at the
Not only did he win the 4-stroke stops as my guys were so fast with
stock class of the 300 mile extreme the refuelling!”
test of skill, determination and fortitude at Lake Havasu in Arizona, AquaX, the only jet-ski championhe did so as a solo rider in an inter- ship to take place on the sea rather
national field mainly comprising than at inland venues, will begin its
teams of two.
2012 season on 19/20 May in PlymTruly deserving of the ‘Iron Man’ outh. Running, as always, alongtitle, the British star also finished a side the P1 SuperStock powerboat
magnificent second overall on his championship, AquaX will visit five
pure stock Kawasaki machine – a UK locations in total with the finale
remarkable achievement.
scheduled for mid-September.
Marmon’s performance at February’s eighth annual Mark Hahn Memorial Havasu 300 – named and
held in honour of the late jet-ski
endurance competitor – was nothing short of sensational and sets
him up superbly ahead of the 2012
AquaX season.

www.jetskinworld.com

Revista Digital Mensal Jetskinworld
2ª Edição | Abril 2012

Neste segundo artigo para a JETSKINWORLD, penso ser necessário levantar
um tópico que observo os pilotos não dão a devida importância, qual seja: as
cores das Bandeiras.
Por certo que algumas normas de conduta, se não a grande maioria delas,
devem ser seguidas a fim de que as corridas aconteçam em total segurança
para todos os pilotos.
Uma destas inúmeras normas de condutas é respeitar a sinalização dos Fiscais de Prova, bem como da Direção de Prova que usam bandeiras de cores
diversas para passar ao piloto determinado comando/aviso.
As bandeiras devem ser memorizadas, sendo de suma importância para sua
segurança e dos demais pilotos. Então, vai exemplificada a que servem:

NOME Beatriz Tomás Curtinhal
IDADE 18 anos
NASCIMENTO 10 de Março de 1994
ALTURA 1.62m
PESO 57 kg
EQUIPE Curtisracing
PATROCINADOR Curtisracing, Ginasio SPALD, gateway, in vue.
TÍTULOS Campeã Mundial Novice women ski limited em 201t0,
Campeã Nacional senhoras em 2011, Campea nacional ski expert
em 2011
TIME DE FUTEBOL Sporting
ESTUDA na escola secundária de santa maria em sintra, curso de
ciências e tecnologias 12ano
SIGNO peixes
COR lilás
FAMÍLIA É... o meu maior apoio
BEBIDA água
O MELHOR DE PORTUGAL A riqueza histórica
O PIOR DE PORTUGAL a política
LIVRO Perfume de paixão
FILME o rei leão
MUSICA não tenho nenhum gosto musical específico, ouço de tudo
DINHEIRO É... bom mas não é tudo
DEUS..... não acredito em Deus
PDF

BANDEIRA AMARELA: Atenção; Perigo; Acidente na raia; Reduzir velocidade; Proibida ultrapassagem na área indicada.
BANDEIRA AZUL: Abrir passagem para um dos líderes
BANDEIRA VERDE: Largada regular; Prova em seguimento normal
BANDEIRA VERMELHA: Pare; Prova interrompida
BANDEIRA BRANCA: Última volta da corrida
BANDEIRA PRETA: Desclassificado
BANDEIRA QUADRICULADA: Final da corrida
BANDEIRAS BRANCA E QUADRICULADA CRUZADAS: Metade da prova
concluída
BANDEIRAS AMARELA E VERMELHA: Acidente de risco; Nenhuma ultrapassagem na raia; Reduza a velocidade.
Agora, que já sabem para que servem as bandeiras, boa prova a todos!
Fica a dica!

CLASSIFICAÇÕES NACIONAIS 2011

Abraços,

Adobe

Andréa Ilha
DIRETORA DE PROVA DA ARJS

www.beatrizcurtinhal.com
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Neste ano, o tempo foi benevolente, muito
sol, água perfeita, rio Taquari na sua “caixa”
e o Parque Náutico remodelado pela nova
administração. Tivemos a presença de um
grande número de pilotos, alem do Argentino Cristian Taube e do catarinense
Ibanez Zanette. Fabian Teliz, o Uruguaio
não conseguiu chegar a tempo por contratempos na fronteira. As baterias de Super Course (inovação no sábado a tarde)
revelou novos talentos. No domingo, as
baterias de circuito fechado foram por demais competitivas, com um publico muito
significativo das duas cidades (Roca Sales
e Encantado).
Tivemos pegas praticamente em todas as
baterias, pois na Ski o duelo entre o Argentino e Angelo M. Heineck foi emocionante,
ambos andando atrás de Clerber Teixeira
liderando de ponta a ponta. Na Sport foi
a vez do duelo entre Luiz Fernando Costa
e Paulo Biansini, com belíssimas ultrapassagens e chegadas de curva. Mas quem
levou a melhor foi o José Dornelles.

Começamos nosso texto lembrando que no ano passado Roca Sales estava literalmente debaixo dagua
uma semana antes da etapa do Gaúcho de Jet Ski.
Naquela época prefeito teve que praticamente refazer o Parque Náutico colocando brita e areia.

Daí para diante, nas Runabouts tivemos diversos pilotos andando muito. Israel Pereira, Dotto, Lairton Monteiro, João Mateus,
Dado...e outros andando muito. Foram
baterias de muita competitividade, alias,
marca registrada de nossas competições.
A cada prova, uma surpresa. Não existem cartas marcadas. Mas sou obrigado a
reconhecer que o DEmilson Andrade tem
fôlego de gato, andando em todas as categorias runabouts....A todos meus parabéns
e obrigado por acreditarem em nosso esporte e esperamos vocês em Guaíba em
abril.
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01 - 03
Grande Prémio de Montargil
Albufeira de Montargil - Portugal
05 - 10
Jet Raid Crete
Grécia
07 - 10
4ª e 5ª Etapas do Brasileiro de JetSki - BJSA
Boa Esperança - MG
30 - 01
Grande Prémio do Porto
(sujeito a confirmação)
Rio Douro - Portugal

Pág. 29

AGOSTO

05 - 06
Grande Prémio de Oeiras
Oeiras - Portugal
05 - 06
1ª Etapa Brasileiro de JetSki - BJSA
Represa do Guarapiranga – São Paulo SP
25 - 27
FWA Tour 2012 JetWaves
Sintra - Portugal

07 - 09
IFWA Tour 2012 JetWaves
Pacific City - USA

SETEMBRO

06 - 08
Grande Prémio de Portimão
(sujeito a confirmação)
Portimão - Portugal
14 - 15
3ª Etapa Gaucho de JetSki
Guaíba-RS
28 - 29
ENDURANCE de jetski
Capivari do Sul/RS

10 - 14
JETRACER
Vladivostok
15 - 16
Grande Prémio de Marco de Canaveses
(sujeito a confirmação)
Marco de Canaveses - Portugal
29 - 07
Mundial JetSki
Lake Havasu - Arizona

SETEMBRO

JIUNHO

MAIO

ABRIL
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29 - 07
Mundial JetSki
Lake Havasu - Arizona
15 - 16
IFWA Tour 2012 JetWaves
Piçarras SC - Brasil
27 - 28
Taça de Portugal
Foz do Arelho
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1ª ETAPA DA LIGA PAULISTA DE JETSKI
PILOTO: VALDIR SCREMIN/PARAGUAI
LOCAL: PEREIRA BARRETO SP
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2º ENCONTRO NAUTIWAY DE JETSKI
PILOTO: JULIO GIL/JETMAN
LOCAL: LAGOA DA PINGUELA/OSÓRIO/RS
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NO ÚLTIMO 25 DE FEVEREIRO ACONTECEU NO IATE CLUBE E CAMPING
PINGUELA O 2º ENCONTRO NAUTIWAY DE JETSKI.
Logo cedo a movimentação no Iate Clube e
Camping Pinguela, em Osório
Com a presença de aproximadamente 100 jets
e além de contar com mais de 250 pessoas
prestigiando o evento.
Os presentes puderam participar das diversas
atividades: passeio de jets pelas lagoas até a
barra do Canal do João Pedro, atendimento no
lounge VIP pela Visualité Estética e Café Moinhos, Espaço Kids pra gurizada, test drive em
lanchas Focker e a movimentada e divertida
competição de slalon.

de Arrais amador e demais equipamentos de
segurança.

Além de toda essa segurança contamos com o
apoio aérea do helicóptero da Brigada Militar
que acompanhou o deslocamento dos jets.
A tarde tivemos a competição de slalon que
contou com 60 pilotos inscritos disputando os
melhores resultados em busca dos troféus.
Todos competiram nas categorias: Slalom Expert, Feminino e Pró. Os piltos utilizaram os jetskis Yamaha VXR 1800 e o novíssimo Yamaha
FX Cruiser SHO, com motor 1.8 Supercharged.
Até a chuva que acompanhou o evento por Cada participante teve a oportunidade de em
boa parte do dia, foi motivo de grande ani- 2 passagens pela raia mostrar quem era mais
mação. Ressaltamos que o evento foi todo rápido, o que se tornou em pura diversão.
acompanhado pela Marinha do Brasil que se
fez presente na fiscalização das habilitações Veja as classificação final do slalom (P.28)
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CLASSIFICAÇÕES:

SLALON EXPERT
RAFAEL DA SILVA VARGAS
MAIKEL RAPHAELLI
ALFREDO PETRY
ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS
LEONARDO ZAMBONIN
SLALON FEMININO
ANDRÉA BENITEZ FERMINO
EMILY BARCELLOS
FABIANA HARZER
CRISTIANE BECKER DE SOUZA
NUBIA ZAMBELLI
SLALON PRÓ
JEFFERSON SAMPAIO
TUCA ANTONIAZI
ISRAEL PEREIRA
GUSTAVO WITTMANN
LAIRTON MONTEIRO
O 2º ENCONTRO DE JETSKI NAUTIWAY É UMA PROMOÇÃO DA ARJS, COM
APOIO DA NAUTIWAY MOTORYAMA, REK
REBOQUES, VISUALITÉ, CAFÉ MOINHOS,
PROLIFE, PRIVETE IMÓVEIS, VIVO, PHOTOJETSKI, E IATE CLUBE PINGUELA COM
PATROCÍNIO DA YAMAHA.
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1ª ETAPA DA LIGA PAULISTA DE JETSKI
LOCAL: PEREIRA BARRETO SP

www.jetskinworld.com

Pág. 38

Pág. 39

www.jetskinworld.com

verificação da temperatura do motor.
Seja antigo ou atual, o seu jet 4 tempos
deve ser aquecido dentro da água antes
de um passeio ou uma simples voltinha.
Coloque-o na água, ligue e fique em
lenta ou saia para passear, sem ultrapassar 3000rpm nos primeiros 3 minutos de
uso. Após condições severas de uso, seria muito bom deixar sua moto aquática
em lenta por aproximadamente 1 min
antes de desligar o motor. Isso vai fazer
com que a temperatura do óleo, motor
e seus componentes, escapamento e
intercooler baixem.
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SEU JET 4 TEMPOS PODE

ULTRAPASSAR 1000 HORAS!

A tecnologia e qualidade dos materiais atualmente utilizados nos componentes dos principais fabricantes de Motos Aquáticas mundiais
como Yamaha, BRP e Kawasaki, que fabricam
respectivamente os Wave Runners, Sea-Doos e
Jet Skis, nos transmitem segurança na hora de
optar por algum produto destas conhecidas
marcas. Será assim possível, que um jet 4 tempos pode durar 1000 horas? Não só pode durar
1000h como pode ir além disso!
Tal longevidade destes equipamentos está
diretamente ligada ao tipo de uso ao qual a
moto aquática é submetida e o zelo dos proprietários por seus equipamentos. Quanto mais for
exigido de seu equipamento, maior deve ser o
cuidado e mais frequente deve ser a manutenção periódica.

ANTES E DEPOIS DO MAR: Pulverizar
seu motor e peças móveis com lubrificante spray de alta qualidade antes de
entrar no mar, protege e deixa o motor
do Jet com aparência de novo por muito
e muito tempo. Recomendo utilizar o
WD40 ou silicone spray. Eu particularmente gosto mais do silicone spray.
Pulverize o motor, estando ele totalmente seco. Esta pulverização protege,
mas causa um inconveniente: A água é
repelida, pelo óleo ou silicone do spray,
mas partículas de sal e areia grudam
neste óleo ou silicone, e quando o motor seca, este sal fica depositado sobre
o motor. Então, é correto dizer e recomendar que se pulverize o motor antes de
entrar no mar. Após o mar, utilize água
corrente em abundancia sobre o motor
para remover o sal e o excesso do spray.
Se quiser utilizar um detergente neutro,
melhor ainda! Lave o jet por completo
ao sair do mar, principalmente comandos elétricos e partes móveis. Jogue
bastante água na hélice e turbina. Drene
o sistema de escapamento, 3 aceleradas
fortes bastam. Utilize sempre a retrolavagem ou “flush” com água doce por
no mínimo 1 e no máximo 2 minutos.
Deixe o jet sem o banco, até que o motor esfrie totalmente. Certifique-se de
que não existe mais água nem umidade
dentro do casco antes de recolocar o
banco.

DICA NUMERO UM: Leia atentamente o manual do proprietário. Alguns fabricantes também
entregam aos clientes, além de um Manual
impresso, um DVD. Assista-o até o final.
A Manutenção periódica deve ir um pouco além
das revisões previstas no manual do proprietário, que normalmente requer que seu Jet Ski,
Wave Runner ou Sea-Doo 4tempos visite a assistência técnica nas 10, 50, 100, 150, 200h e por
assim sucessivamente.
OLEO DO MOTOR: Utilize sempre o óleo recomendado pelo fabricante, conforme o manual
do proprietário e dispense quem tenta lhe
vender/empurrar outro tipo de óleo. Aprenda a
verificar você mesmo o nível de óleo do motor,
verifique-o regularmente. Lembre-se de “nivelar” o motor do jet antes de verificar o nível. Jet 4
tempos baixa óleo em condições severas de uso
- uso contínuo em RPM próximo do máximo.
Complete o nível, se necessário, com o mesmo
óleo utilizado. Não mude de marca, viscosidade
ou tipo (comum, semi-sintético, sintético). Se
seu uso é em competição, abrevie as trocas para
10, 25, 50, 75, 100, 125h e assim sucessivamente.

OUTRAS DICAS: Se você sentir que
algo entrou na turbina, desligue o jet
imediatamente, e torne a ligá-lo sem
acelerar. Se escutar barulho, desligue
novamente. Repetir tal procedimento

TEMPERATURA DO MOTOR: Modelos mais
atuais já estão oferecendo opção no painel, para
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funciona a maioria das vezes. Acelerar
forte pode fazer com que o objeto
saia rápido, mas leve com ele pedaços
internos da turbina. Avise seu mecânico
sobre qualquer anormalidade que
possa ter sentido durante o seu passeio.
Procure sempre local com profundidade adequada, areia é inimiga do seu
equipamento. Nao utilize a ré para sair
com o jet, se o mesmo estiver com a
proa na areia. Seu motor é refrigerado
com a água do mar ou rio em que você
está navegando, mesmo os modelos
mais modernos, com sistema selado
(reservatório de agua / líquido de arrefecimento), utiliza a água de fora para
refrigerar o intercooler e o sistema de
escapamento. Evite ao máximo acelerar
seu jet fora da água. Aquelas fortes aceleradas para mostrar o ronco aos amigos
e demais, abreviam e muito a vida útil
dos componentes do supercharger, caso
sua moto aquática esteja equipada com
supercharger.
Sempre válido lembrar:
•
•
•
•
•
•
•

Seja habilitado para navegar e porte
dentro do seu equipamento os
documentos exigidos por lei.
Utilize sempre o colete salva-vidas,
não importa se é apenas uma voltinha, utilize-o sempre!
Procure abastecer de acordo com
seu passeio - ida e volta. Tanque
cheio sempre é a melhor opção.
Avise sempre na sua Marina ou
amigos, para onde vai. Havendo
cobertura/sinal, leve o seu celular.
Preste atenção na metereologia e
condicoes climáticas atuais.
Mantenha distância regulamentada
da costa e dos banhistas.
Utilize velocidade, de acordo com
sua inteligência, ao atracar/desatracar, passar por lanchas/veleiros
parados e em frente as marinas e
guarda-barcos. Você é responsável
civilmente pela sua embarcação e
também pela onda/marola gerada
por ela.

Abraço a todos !
Heraldo Estrella
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SUBIDA DO RIO TEJO - 18 DE MAIO DE 2012
Este é já um dos triviais passeios que anualmente se tem vindo a repetir, no entanto, devido à grande adesão, decidimos mantê-lo no nosso calendário.
Este ano com uma novidade.
Caso o número de pessoas inscritas sejam o suficiente, e esperamos que sim
(porque um porco ainda é grandote e não se pode estragar comida), iremos fazer o
tão apetitoso “Porco no Espeto”. Neste caso, as inscrições serão extensíveis a familiares e amigos que teremos todo o gosto em receber e que se poderão juntar a nós
no local de chegada e no horário de refeição.
O passeio terá início em Vila Franca de Xira, com paragem em algumas ilhas do
Rio Tejo e almoço em Escaropim / Valada. Ao final da tarde faremos a viagem de
regresso ao ponto de partida.

BELVER - 9 E 10 JUNHO DE 2012
Belver localiza-se na Margem direita do Rio Tejo, Concelho de Gavião e Distrito de
Portalegre.

COM NOVOS PROJETOS E MUITAS AMBIÇÕES,
O FÓRUM MOTASDEAGUA.COM E A SUA ATUAL
ADMINISTRAÇÃO APRESENTAM

Tendo sido um dos Passeios mais badalados de 2010, decidimos colocá-lo no
calendário para 2012.
A Barragem de Belver, não sendo um local onde navegaremos muitas horas em
passeio, será provavelmente um dos melhores locais para diversão e convívio entre
todos.

A SUA NOVA IMAGEM.
Somos um fórum de discussão onde prevalece o civismo
e o respeito mútuo entre todos os seus utilizadores, tendo
como principal finalidade a troca de ideias sobre este
desporto, o convívio e a divulgação de tudo o que seja em
prol da modalidade na vertente lúdica.
O fórum motasdeagua.com promove ao longo de todo o
ano uma série de passeios-convívio de norte a sul do país.
Estes passeios são efetuados a velocidade cruzeiro e com
um único objetivo: conhecer o nosso Portugal e contribuir
para o desenvolvimento económico das áreas visitadas.
No Rio Douro, Rio Sado, Barragem de Montargil, Barragem
de Castelo de Bode, Ria de Aveiro e em tantos outros locais
visitados, procuramos desmistificar a conotação comportamental negativa incutida à modalidade.

CALENDÁRIO 2012

BARRAGEM DE CASTELO DE BODE - 11 E 12 AGOSTO DE 2012

18 MAIO
SUBIDA RIO TEJO

É uma das mais extensas albufeiras portuguesas, construída em 1951 no rio Zêzere
a montante da confluência com o Tejo. O gigantesco lago artificial que desde há
anos dá de beber à Grande Lisboa, estende-se desde os arredores da cidade de
Tomar até Ferreira do Zêzere, Vila de Rei e Cernache de Bonjardim (Sertã).
Trata-se de uma zona privilegiada para a prática dos desportos náuticos (ainda que
com restrições por motivos ambientais) e com várias rampas de acesso à água.

9 E 10 JUNHO
BARRAGEM DE BELVER
JULHO
SUBIDA RIO DOURO
11 E 12 AGOSTO
BARRAGEM DE CASTELO DE BODE

RIA DE AVEIRO - 30 SETEMBRO DE 2012

30 SETEMBRO
RIA DE AVEIRO

A Ria de Aveiro está localizada entre Ovar e Mira, estando separada do mar por
uma faixa de areia de 50 km e comunica com este através de uma saída artificial,
situada entre a Barra e São Jacinto. Esta ria foi o resultado do recuo do mar o que
deu origem a pequenas ilhas e a uma laguna no século XVI.
Tem cerca de 11.000 hectares, desaguando aqui os rios Vouga, o Antuã e o Boco. As
embarcações características da Ria de Aveiro recebem o nome de barcos moliceiro.
Verdadeiro ex-libris da cidade, o barco moliceiro destinava-se à colheita e transporte de moliço (vegetação da Ria, que era utilizada para fertilizar os campos
agrícolas), mercadorias e gado.

A amizade e a boa disposição imperam e em cada passeio
encontramos uma cara nova que acompanhará esta casa.

Naturalmente que, fora de todas as datas avançadas, existirão os habituais “Encontros Informais” por
todo o país com os user’s locais e não só.
Com toda a certeza que ao longo do ano 2012, para alem destes 4 Passeios, surgiram outros Eventos,
alguns dos quais já em andamento.
O número reduzido de passeios oficiais foi pensado tendo em conta a conjuntura económica actual e
também de forma a que possamos encaixar os projectos em andamento e ainda sem datas definidas.
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Notas
- Os diversos valores carecem de confirmação junto das entidades, tendo naturalmente em conta o número de pessoas a participar
e os descontos de grupo que daí poderão advir;
- Os alojamentos, não são de carácter obrigatório mas sim sugestivo. Ficando a cargo de cada user a sua escolha e reserva;
- Os restaurantes, aquando da sua marcação conjunta, ficará a cargo do fórum, com antecipação de confirmação para marcação
(ex: jantares);
- Os eventos em que os locais de refeição sejam conjuntos e em espaço aberto, a serem organizados pelo fórum, serão de confirmação e pagamento antecipados (ex: porco no espeto);
- Dados e horários concretos serão avançados na data de início de organização de cada passeio.
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2012

GRANDE ANO PARA
O JET SKI NACIONAL

HORÁCIO LOPES

Para melhor compreensão do conceito de sustentabilidade no desporto e na organização de eventos desportivos é necessário perceber à partida os 3 vectores
que compõe todo o processo - Sociedade, Ecologia e
Economia - bem como as relações que se estabelecem
entre estes.
Houve tempos em que as preocupações no sector do
desporto e da organização de eventos desportivos se
centravam fundamentalmente no vector económico,
uma vez que este sector não gerava normalmente
receitas suficientes na venda do produto desportivo
e por isso necessitava de apoio “a fundo perdido” por
parte de alguns “benfeitores”.
Hoje em dia, estes assumem o papel de patrocinadores e procuram retirar benefícios económicos da
relação que estabelecem com o desporto, aumentando as suas vendas directa ou indirectamente.
Com o passar do tempo, tanto a prática desportiva
regular, como as competições locais, nacionais ou internacionais foram vistas como actividades que, promovendo bem-estar aos cidadãos, mesmo assim geravam poluição e degradação dos espaços e instalações
naturais.
Nesse momento a preocupação centrou-se no respeito pelo ambiente, tendo iniciado uma vaga de acções
de recolha e separação dos lixos, utilização de materiais biodegradáveis, entre outros.
Satisfeita a parte económica e ecológica, o desporto
começou a ser encarado de outro modo pelas empresas que perceberam que o seu envolvimento neste
tipo de actividades enquanto patrocinadores transferia os valores de respeito pela natureza e boas práticas
económicas para a sua actividade e que as dotava de
um carácter humano aproximando-as dos seus clientes.
O vector da sociedade fecha o ciclo que nos permite
compreender o que é a sustentabilidade, e através
deste pondera-se o que, sendo realizado com um conjunto de boas práticas económicas e respeitando o
ambiente, produz efeitos benéficos para a sociedade.
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Evento Viável
A relação entre a economia e a ecologia permite-nos
perceber o que é viável.
Para a realização de um evento de exterior existe a necessidade de causar o menor impacto possível na natureza, permitindo uma “devolução” do espaço após o
evento, pelo menos nas mesmas condições em que se
encontrava antes do mesmo.
Isto não significa que não sejam feitas obras, alterações ou construções no local para que o evento funcione. Significa sim que, aquilo que for feito terá de ser
retirado deixando o local com as mesmas condições
em que se encontrava.
Para que tal seja possível existem pelo menos duas
hipóteses:
•

•

Utilização de materiais extremamente avançados
e adaptados ao efeito (e por isso caros), de modo
a causar o mínimo impacto e reduzida quantidade
de obras de recuperação do espaço após evento;
Utilização de materiais correntes (e por isso mais
baratos), com o consequente impacto e implicando mais quantidade de obras de recuperação
após evento;

Em ambas as hipóteses existe um importante investimento a realizar e por isso o projecto de organização
do evento deverá fazer um orçamento para o efeito.
A possibilidade de este orçamento ser pago ou não
determinará se o evento é viável ou não.
O conceito de viabilidade tem uma conotação
económica mas depende das restrições ecológicas a
que se deve obedecer no projecto em causa.
Evento Equitativo
Um evento equitativo é aquele que proporciona um
retorno económico adequado ao investimento que
é feito e oferece um serviço (espectáculo desportivo)
pelo qual os espectadores estão dispostos a pagar o
preço pedido.
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Para além da receita de bilheteira, o desporto gera outro tipo de receitas, o que se reveste de particular importância nos desportos na natureza onde por norma
não é possível vender bilhetes.
Nesses casos, a organização dos eventos deverá proporcionar formas de os patrocinadores obterem o retorno
que esperam do seu investimento, quer directa quer
indirectamente.
Hoje em dia o evento desportivo oferece normalmente
um conjunto de serviços associados, restauração, alojamento, viagens, lembranças, experiências, e são as
empresas que oferecem esse tipo de serviços que por
norma se disponibilizam a patrocinar os eventos.
Encontrar o equilíbrio entre o que se oferece e o que se
obtém em retorno fará o evento equitativo numa perspectiva económica, estando esta dependente sempre
do espectador, ou seja, do cliente.
Evento Tolerável
A sociedade empresarial do século XXI gira à volta das
preocupações ambientais, quer de modo legítimo, quer
por imposição dos seus clientes. Este fenómeno foi intensificado em larga escala nos últimos anos pelas redes sociais, onde é possível difundir um acontecimento
por todo o mundo com custo zero e em poucas horas.
Um evento tolerável obedece a duas perspectivas,
ecológica e sociedade, e pode considerar-se como tal
quando o impacto causado no ambiente é aceite pela
sociedade, ou seja é tolerado.
Pode por vezes ocorrer que, dada a importância que determinada população atribui a um determinado evento
desportivo, esta tolere um nível de degradação do ambiente que outra população não toleraria.
Por este facto o evento tolerável depende mais da perspectiva humana da sociedade do que do impacto ambiental que causa.
Evento Sustentável
O evento sustentável é o que combina os 3 vectores
– economia, ecologia e sociedade -, é projectado com
respeito às 3 perspectivas duais – economia/ecologia,
ecologia/sociedade, sociedade/economia -, sendo portanto encarado como viável, tolerável e equitativo.
A sustentabilidade é um processo complexo pela
quantidade de intervenientes que é necessário satisfazer e simultaneamente simples se observado e implementado como um processo entendido como parte
da cultura do organismo que promove o desporto ou
evento desportivo.
Um programa de sustentabilidade para um desporto,
organização desportiva ou evento desportivo deve ser
composto por um conjunto de acções que procurem
encontrar as melhores soluções nas seguintes áreas:
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1. Criar um compromisso e estratégia de sustentabilidade – o organismo deve criar um compromisso
com a sustentabilidade. Não se trata de um programa a implementar por um departamento específico
do organismo mas sim parte da cultura do mesmo,
sendo necessária a adopção por toda a estrutura;
2. Gestão – estabelecer acções de gestão com vista ao
planeamento, implementação e avaliação do programa. A produção de relatórios é de importância
extrema para darem conta do sucesso – ou não –
das acções implementadas e permitirem a aprendizagem organizacional;
3. Selecção dos locais e construção – seleccionar locais adequados ao evento e com o mínimo de alterações necessárias e possíveis de recuperar após
evento.
4. Locais, Instalações e gestão de escritórios – utilização de espaços para gestão do evento, bem como
outras estruturas de gestão e serviços associados
que impliquem o mínimo de despesa, impacto e
custo de reposição;
5. Comunidade e cadeia de abastecimentos – integrar
o evento na comunidade, procurando beneficiar a
mesma no âmbito dos 3 vectores, sobretudo procurando que esta seja o fornecedor principal do
evento;
6. Transportes e alojamento – utilizar transportes com
baixa emissão de poluição, partilhar transportes e
utilizar alojamento próximo do local do evento para
evitar deslocações;
7. Restauração, comidas e bebidas – parcerias com
empresas locais mediante ementas pré-concebidas, adequadas em termos de nutrição, desperdícios, facilidade de acesso e preço;
8. Marketing e Comunicações – utilização de suportes
com baixo impacto em termos de desperdício, uso
de papéis e tintas, e preferencialmente que possam
ser reutilizados. Privilegiar a comunicação digital;
9. Envolvimento dos atletas e do público – envolver os
participantes através de informação e acções partilhadas, de modo a transferir a cultura da sustentabilidade para os mesmos.
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PANAMA CITY BEACH,
FLORIDA
SuperCup of Watercross Returns to
Panama City Beach, Florida - May 19-20
For the third year in a row the SuperCup of Watercross kicks off the UWP-IJSBA National Watercross
Tour on the best beaches this side of paradise.
The stunning white sand and emerald green waters create the perfect backdrop for the opening
round of the 2012 race season and it promises to
be intense from the first moto to the final checkered flag. Defending national champions Dustin
Farthing on his Factory Yamaha FZR in the ProAm Runabout Open class and Chris MacClugage
in the Pro-Am Ski GP class - both will begin their
quest for the 2012 national title in Panama City
Beach, Florida.
Panama City Beach, Florida offers the best beach
vacation no questions asked and when coupled
with the high energy excitement of the UWPIJSBA National Watercross Tour the white sandy
beach will glow red hot. Our host accommodations for the SuperCup of Watercross are the
beautiful Boardwalk Beach Resort. The Hotels at
the Boardwalk Beach Resort is the perfect location for any vacation traveler with tropical hotel
rooms just steps from the Gulf of Mexico. With
on-site restaurants & bars there’s no need to leave
the resort. If you’re looking for something different we’re located within walking distance to res-

taurants, bars & attractions including Spinnaker,
Pineapple Willie’s, Ripley’s Believe It Or Not & Coconut Creek Miniature Golf.
When all the incredible action on the water finishes up for the day, it will be time to turn up the
heat on the night. Located just steps from the
race venue and the Boardwalk Beach Resort are
the world famous super clubs La Vela, Spinnaker
and Hammerhead Freds. You can bet the party
will rock well into the night when the professional volleyball players from the EVP Pro Volleyball Tour join our top pro and amateur watercross
competitors for some well deserved relaxation.
Make sure to check out UWP-IJSBA National Tour
at Facebook.com/UWPIJSBA or facebook.com/
BoardwalkBeachResort for the latest news and inside information on the SuperCup of Watercross
happening May 19th & 20th, 2012. Whether your
there to compete or to watch may sure you book
your room today! You don’t want to be left out in
the sun hoping for room at the Boardwalk Beach
Resort!

MONTGOMERY,
ALABAMA

RACINE,
WISCOSIN

The Alabama River in downtown Montgomery
will host the US Open of Watercross and the
beautiful riverwalk that borders the river creates
an excellent venue for the second stop on the
IJSBA national tour and we expect an even bigger
event this year. Last year provided some of the
best racing action of the season with two huge
crashes and some very close racing all the way
to the checkered buoys in the Pro Ski GP and Pro
Am Runabout Open classes. With the elevated
riverwalk and the riverboat located at the left end
of the race course spectators get a spectacular
view of all the racing action.

For a third year the beautiful beaches of Racine,
WI will host the Grand Prix of Watercross. Being
on the western shore of Lake Michigan this is a
unique stop on the tour because of the changing
conditions that riders can face. The water on this
Great Lake can go from smooth in the morning
to three foot rollers by early afternoon and back
to calm conditions by the end of racing. Another
highlight of the weekend is the corporate challenge hosted by Real Racine on Friday afternoon.
This is always one of the most hotly contested corporate events of the year and it really helps set the
tone for the weekend.

Of course Montgomery is a classic southern city
filled with charm and hospitality. Enjoy family
fun, experience world changing moments in history and discover internationally acclaimed arts
and theatre. While you are in Montgomery you
can walk in the footsteps of the many heroes who
helped shape our nation and brought it forward
to today. Another gem in downtown Montgomery is the area called the Alley and it is filled with
the hottest bars and restaurants south of the Mason Dixon line. During the 2011 stop our amazing
friends at the Montgomery Convention & Visitor
Bureau took the riders in and made them feel like
family. Pro Rider Magazine highlighted much of
the fabulous nightlife the riders, crews, families
and friends enjoyed in the summer edition of their
national magazine.

Racine has consistently been one of the favorite
stops on tour. Families enjoy the many fun activities going on during race weekend and with the
EVP Pro Beach Volleyball tour joining us it ratchets
up the party atmosphere. Racine is a mix of what’s
best about Wisconsin and the Midwest. If you like
quiet, small towns, you’ll enjoy the compact and
rural villages, like Waterford, Rochester and Union
Grove. If you are into the thriving, busy city, you’ll
want to take in the sights of Racine with its beckoning lakefront, fascinating Frank Lloyd Wright architecture and exciting downtown.
Our host hotel, Radisson Hotel Racine Habourwalk, has a spectacular view of the marina and is
only a short walk from the venue. When you couple that with the great hospitality of places like
The Ivanhoe where we have hosted the Saturday
night rider’s party for the past two years you have
a recipe for an awesome weekend of camaraderie
and racing at the Grand Prix of Watercross. For
more information please visit realracine.com and
we look forward to seeing you June 16th and 17th
in Racine, WI.
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ANTÓNIO CURTINHAL

LUIS CENTENO FRAGOSO

49 anos
Natural de Sintra
Director de Competição F.P. Jet Ski
Coordenador Dpto. Técnico

Pai de três filhos sendo que um deles compete
em JET ski
53 anos
Vice-Presidente e Competiçao Internacional

2012 – GRANDE ANO PARA O JET SKI NACIONAL
Se no passado já tínhamos tido um Campeonato Regional da Região Centro, este ano as Associações mobilizaram-se ainda mais, tendo a
Associação Regional do Centro e da Madeira já
iniciado os seus Campeonatos, ao passo que a
Associação Regional Norte já anunciou um muito
interessante Campeonato Regional.

Também o Campeonato da Europa IJSBA deste
ano vai ser alvo de várias alterações; desde logo,
o Peter de Smet não vai estar à frente dos campeonatos tendo sido substituído pelo Belga Bart
Segers antigo piloto e habitué de Mirandela.
Devido às suas qualidades, temos já a garantia de
que o campeonato Europeu vai ser um grande
evento, onde Mirandela vai ter um papel muito
Também a Associação Regional dos Açores vai importante uma vez que sendo a “prova do meio”
dar início ao seu Campeonato Regional.
vai ser absolutamente decisiva para o posicionaAssim, das cinco Associações Regionais quatro mento na conquista de títulos.
já vão ter os seus campeonatos regionais o que, Conhecedores desta realidade, percebe-se assim
por si só, é um factor de crescimento e afirmação o grande interesse dos pilotos portugueses em
da modalidade, e mais ainda, se nos lembrarmos participarem em força, na primeira prova do euque ainda muito recentemente só a Madeira or- ropeu.
ganizava um campeonato Regional.
O campeonato da europa vai ser composto por
O crescimento dos Campeonatos Regionais é fun- três provas, realizando já a primeira na Bélgica,
damental para a modalidade e permite o apareci- em Maio, em local já conhecido de alguns pilotos
mento de mais pilotos e melhor preparados, para portugueses.
além de ser um grande incentivo para as classes O local da prova, apesar de não ser muito concormais jovens que tiveram a sua iniciação nas Esco- rido ao nível de público, é bom para a realização
las de Jet Ski
da prova uma vez que é num lago com o mínimo
de condições embora Mirandela seja superior.
Este crescendo regional pressiona positivamente De seguida o jet ski europeu ruma à capital euroa Federação no sentido das provas nacionais, para peia do Jet Ski Mirandela, onde, como habitualos quais o nível de exigência é cada vez maior.
mente se espera uma grande prestação dos piCom este conjunto de provas o nível competitivo lotos portugueses, para além de um excepcional
está muito mais elevado, e estando a aproximar- ambiente de festa de uma cidade que tão bem
se a realização da primeira prova do Campeonato acolhe o jet ski e que, segundo se crê, é a única no
da Europa IJSBA, são já dez os pilotos que estão mundo que tem um monumento ao jet ski.
interessados em participar, defendendo e hon- O campeonato europeu vai terminar, em Agorando as cores nacionais. De facto, os pilotos por- sto na Áustria, em local onde, no ano passado, a
tugueses são detentores de três Títulos Mundiais prova teve vários incidentes mas que este ano a
(Henrique Rosa Gomes e Rui Sousa) e dois títulos organização tudo irá fazer para os eliminar.
de Vice (Tiago Sousa e Mariana Pontes), títulos Com a bagagem do Campeonato Nacional, bem
em Mundiais de Offf Shore (Carlos Truta e Filipe como do Campeonato da Europa, ficam os pilotos
Filipe), para além de terem outros pilotos no Top portugueses muito melhor preparados para enFive (João Sousa e Beatriz Curtinhal), pelo que o frentarem o Campeonato do Mundo onde PortuJet Ski Português é já uma marca muito forte no gal tem uma importante posição a defender a par
seio do Jet Ski Mundial.
de uma excelente imagem.
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“É com grande entusiasmo que recebemos a JETSKINWORLD, não só pela inovação, mas
também pela diferenciação. Já era habitual vermos a inovação tecnológica acontecer
nas características técnicas das motos de água, com maior destaque para as nossas queridas Yamaha (J), mas agora vermos também a tecnologia chegar à informação sobre
este magnífico produto, o que se torna deveras desafiante.
O mundo das motos de água vai certamente tornar-se mais próximo de todos os seus
apaixonados. Vai permitir mais informação, mais ideias, mais proximidade e esperamos
mais utilizadores.
Desejo a toda a equipa uma enorme determinação, coragem e força para serem sempre assim… originais, inovadores e desafiantes.”

