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Segue-se mais uma Edição e desta vez com os
resultados do Campeonato Nacional já definidos, ditando os Campeões por categorias, bem
como as disputas até ao último minuto.
É com agrado e grande expectativa que vemos
um futuro recheado de grandes novidades quer
seja de competições Internacionais, quer seja de
projectos e parcerias efectuadas com entidades
ligadas ao nosso mundo desportivo.
Neste momento já somos visitados por 25
Países, onde os mesmos começam a aumentar o
número de visitas e o tempo de visita no nosso
Site e Revista, o que significa que apesar de considerarmos ainda ter muito a crescer e melhorar,
os nossos leitores já nos seguem e recolhem
informações que antes não tinham, como tal o
objectivo principal está no bom caminho que é
divulgar e dar a conhecer mais o Jet Ski.
Aproveito para vos desejar uma boa leitura e
sempre que acharem necessário ou tiverem
ideias para melhorar, não hesitem em nos contactar através dos nossos contactos de email ou
através do Facebook.
Obrigado a todos…

Pontuacoes

Após o campeonato Europeu de JetSki em
Mirandela (POR) rumamos para a 6ª edição da
jetskinworld, com um trabalho já visto em diversos países, milhares de acessos dia em nosso site
e funpage. A equipe JetSkinWorld ruma para
Lake Havasu com um time repleto de campeões
em busca de novas experiências e porque não
títulos. Sob a tutela de Carlos Truta, estaremos
presentes no maior e melhor evento do jetski
mundial.
E assim apostamos nos jovens talentos do
esporte, buscando apoiá-los cada dia mais, fazendo desse esporte um meio de vida saudável
e competitivo. Para as próximas edições teremos
novidades, que deixarão nossos leitores cada
vez mais ligados conosco. Aguardem nossas
próximas edições e sucesso a todos em Lake
Havasu

Ricardo Fuchs

Carlos Truta

ENTREVISTA

ORGANOGRAMA

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
Ricardo Fuchs
Outro idealizador da revista, esse é o cara que da vida as imagens e a edição
fotográfica da revista e site JETSKINWORLD
Miguel Silva
Piloto de Jet Ski, conhecedor deste desporto à muitos anos. É Project &
Sales Coordinator da JetskiNworld, com o principal objectivo de angariar
Parceiros e coordenar o funcionamento geral da Revista.

Margarida Barreto
Creative Manager – EDC

www.jetskinworld.com

Pedro Ribeiro
Designer – EDC
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A 5ª e 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de JetSki realizado na sede do Clube Navegantes
São João na cidade de Porto Alegre, RS, Brasil, contando com a presença de mais de 30
pilotos. Entre eles nomes consagrados como Daniel McKey (ARG), Fabian Teliz (URU) e os
campeões Brasileiros Fabiano Silva, Darcinei Rodrigues, Israel Pereira, João Mateus dos
Santos e Heraldo Estrella entre outros...
O campeonato Gaúcho de JetSki referencia-se como o maior evento regional do JetSki
Brasileiro. Atualmente com 6 etapas confirmadas e média de 40 pilotos por etapa, o esporte está em franco crescimento no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul – RS.
Os eventos são organizados pela ARJS ( Associação RioGrandense de JetSki) através do
presidente Antonio Ilha que a frente do esporte tem conseguido manter os pilotos unidos
e lutando pelas classificações e pódios.
No ano de 2012 tivemos a 1ª etapa na cidade de Osório/RS com a participação de pilotos
de Santa Catarina e da Argentina. Apesar dos fortes ventos a competição teve excelentes
pegas, ultrapassagens e grandes novidades como o piloto Dado (Equipe Café Moinho)
que vem despontando nas competições e o veterano e experiente João Mateus dos Santos (Equipe Transversátil/FOX Locações/Corpo Estranho) que ano após ano vem adquirindo experiência e competindo tanto nas provas de raia quanto em mar aberto.
O campeonato Gaúcho de JetSki é uma promoção da ARJS com apoio da PHOTOJETSKI,
BICAJET, NAUTIWAY, JETTRACTION, CONTINENTAL ELETRONICS, CORPO ESTRANHO e
FUNDERGS.

www.jetskinworld.com
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6ª ETAPA GAUCHO DE JETSKI
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A PHOTOJETSKI & a ARJS agradecem aos
52 participantes da 1ª janta da Confraria do
JetSki Gaúcho, que se realizou no dia 13/09
na sede do Clube Navegantes São João na
cidade de Porto Alegre/RS/Brasil.
Nossa confraria tem o intuito de agregar os
amigos, pilotos, preparadores, profissionais
e amadores na troca de conhecimentos e na
busca pelo fortalecimento do esporte aqui
no RS. Nossa iniciativa foi inédita, sendo que
fomos a 1ª confraria de jetski no Brasil, até
onde temos conhecimento.

www.jetskinworld.com

Obrigado ao amigo Deninho Casarini da
CASARINI/SEADOO pelo par de luvas que foi
sorteado entre os participantes.
As mulheres foram um grupo extraordinário, que abrilhantou nossa noite.
Obrigado gurias pela presença.
Esperamos a todos novamente dia 09/10 as
20h.
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CHURRASCO 5ªETAPA GAUCHO DE JETSKI
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Realizou-se no passado mês de Setembro a última prova a contar para o campeonato
nacional de Jet Ski. Entre os participantes havia alguns títulos por definir. O ambiente
estava repleto de nervos e ao mesmo tempo de alegria e motivação, tendo a noção
que no final das contas só alguns poderiam festejar.
Uma vez mais Montargil demostrou ter excelentes condições para receber provas da jet ski
dado toda a sua envolvência e beleza natural. Parabéns ao campeões, Parabéns aos Teams
e Parabéns à organização da FP Jet que apesar de todas as dificuldades conseguiu um
excelente campeonato 2012, Venha 2013!
www.jetskinworld.com

Pág. 18

Pág. 19

www.jetskinworld.com

Revista Digital Mensal Jetskinworld
6ª Edição | Setembro e Outubro 2012

SKI SENIOR S2 António Gomes

SKI JUVENIL FEMININO Beatriz Truta

SPORT Miguel Jorge

SKI JUVENIL Sebastião Fragoso

SKI SENIOR FEMININO Mariana Pontes
SKI SENIOR FEMININO Beatriz Curtinhal
ENDURANCE RUNABOUT R1 Carlos Tru

ta

Diretor de Prova Diogo Pina Pereira

SKI SENIOR S1 Filipe Filipe

SKI JUVENIL FEMININO Rita Almeida
SKI JUVENIL Henrique Rosa Gomes
www.jetskinworld.com
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Rodrigues

SKI JUVENIL Gonçalo

o Almeida

SKI VETERANOS Paul

SKI SENIOR S2 João

Sousa

nio Curtinhal

SKI VETERANOS Antó

SKI SENIOR S3 Tiago

www.jetskinworld.com

Almeida
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DANIELMCKEY(ARG)
5ª ETAPA GAUCHO JETSKI
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As equipas Portuguesas Samuka Racing e Curtis Racing, mais uma vez a convite do
presidente da Real Federação Espanhola de Motonautica e da JetskiNworld, participaram no Campeonato Espanhol de circuito e rally jet num belíssimo local para a
prática da nossa Modalidade em Herrera del Duque - Badajoz. O director do Team
Carlos Truta, tal como em anos anteriores fez-me o convite a acompanhá-los e desta
vez, em boa hora ... aceitei !
Logo à chegada foi por demais evidente o carinho a admiração e o respeito que têm
pelos pilotos da Federação Portuguesa de Jet Ski, sentimo-nos verdadeiramente em casa
não só no que diz respeito a nossa acomodação no padock como também em todas as
questões relacionadas com a competição em si.
Uma das coisas que mais me surpreendeu e pela positiva foi a formula simples que utilizam em todo o evento, quando digo simples em nada toca o fraco, antes pelo contrário,
digo simples pela forma arrumada, prática e rápida que tudo se desenrola. Excelente
equipe de Marshalls, muito atentos e eficientes, pilotos muito disciplinados, sinal de
firmeza no comando das operações.
Outro ponto muito positivo e que marca a diferença entre as mentalidades dos nossos

www.jetskinworld.com

Pág. 26

Pág. 27

www.jetskinworld.com

Revista Digital Mensal Jetskinworld
6ª Edição | Setembro e Outubro 2012

ANTÓNIO
CURTINHAL

países foi o facto de a segurança e o resgate na parte exterior da pista ter sido
assegurada pela Guardia Civil que estava
composta na água por três embarcações
semi-rígidas de rápida intervenção ... a nós
a marinha Portuguesa cobra-nos e muito
para estarem ao largo, quando estão !!!
Fui gentilmente abordado pelo Presidente
da Delegação Motonautica da Estremadura D. Marcelino López Jiménez que me fez
alguns convites para a interacção e cooperação entre as nossas regiões, não só em
termos de Competição como também nas
areas de resgate/salvamento.
O Presidente da Federação Espanhola, D.
José Miguel Martínez Castejón felicitounos publicamente na presença dos responsáveis do governo local, enaltecendo
sempre a nossa prestação e a nossa atitude acrescentando que a presença Portuguesa enriquece os seus eventos, ao que
nos convidou a participar na Copa del Rey
em Múrcia no próximo mês de Outubro.
Se puder lá estarei e com mais pilotos
Portugueses !
Devo dizer que aprendi algumas coisas em
matéria de organização e dirigismo nesta
minha deslocação ao país vizinho e espero
conseguir pôr em prática no nosso seio.
Da competição do Team em si:
Não fora o azares mecânicos tidos nas motos de Carlos Truta e Beatriz Curtinhal por
certo faríamos o pleno .

www.jetskinworld.com

Filipe Filipe em Runabout Circuito Bóias,
igual a si próprio com uma moto de Endurance faz 2º lugar em F1, participou
ainda em Ski F1 com o seu rapidíssimo
Hydrosaki 1100 tricilindrico e consegue
o 5º lugar no meio dos pros, como se isto
não fosse suficiente, participa ainda no
Slalom onde foi simplesmente brilhante,
deixando de boca aberta alguns dos presentes com a capacidade de manobra que
impôs na Ultra 300, alcançando o 1º lugar
em Run F1.

os adversários com alguma serenidade.
Luis Silva (Luis Jet), Participou em Runabout F1
Circuito Boias com a moto de reserva do Carlos
Truta, e por pouco falha o podio, consegue assim
um excelente 4º lugar à geral.
Estiveram presentes nesta prova 14 Jet Ski e 20
Motos de Água
Fica então uma nota de saldo muito positivo
nesta nossa deslocação nas várias vertentes
Da minha parte e pessoalmente um especial

agradecimento ao Carlos Truta pelo convite que
me fez e pela companhia, em nome da Federação
Portuguesa de Jet Ski um agradecimento ao mesmo, pela forma como além fronteiras promoveu
e dignificou mais uma vez o Jet Ski Português e a
nossa Casa.
Obrigado
António Curtinhal

Carlos Truta só participou em Rally Jet e
depois de um excelente arranque, posicionou-se em primeiríssimo lugar destacado do segundo até ver a mecânica da
sua moto principal lhe pregar uma partida
obrigando-o a abandonar a primeira manga. Na segunda manga, pede ao director
de prova que o deixa participar com a sua
moto mais antiga, muito menos potente e
ainda assim consegue classificar-se em 5º
lugar
Beatriz Curtinhal, que encarou esta prova
como mais um treino intensivo para o
mundial que se aproxima, foi também ela
vitima de avaria mecânica na bomba de
gasolina do seu já cansado Hydrospace e
embora com a potência muito reduzida,
trava algumas lutas interessantes alcançando a 6ª posição à geral em Ski F1.
António Curtinhal, veteraníssimo, obrigou
o actual campeão espanhol e ex-campeão
da Europa, Nacho Armilhas Guardiola a
aplicar toda a capacidade técnica e sua
juventude até ao ultimo segundo das três
mangas, oferecendo ao publico momentos de verdadeiro suspense e espectáculo
desportivo alcançando o 2º lugar em Circuito Ski F1. Em Ski Slalom F1 vence todos
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Circuito Bandeiras
Categorias Cadete, Juvenil e Absoluto,
excepto no comprimento cadete campo que
é de 15 m.

Para aqueles que desconhecem o
OCEANMAN trazemos aqui, hoje ao
vosso conhecimento uma realidade
distinta de qualquer outro desporto de
água, mas não menos importante, já que
são estes os homens que estão sempre
prontos para salvar qualquer banhista
em apuros e igualmente salvaguardar a
segurança nas praias.
O OCEANMAN é uma prova de extrema
dureza e que poem à prova a resistência
física dos atletas. A quando da passagem
deste circuito na praia do Dragão na Costa
da Caparica tivemos a oportunidade de
verificar a capacidade e resistência e treino
que estes atletas tem de ter.
A AECSA “Associação Espanhola de Clubes
de Salvamento Desportivo” é uma associação privada constituída para a prática
do desporto em todo o território Espanhol
e com a ideia de estende-lo internacionalmente.
Os objectivos da Associação, entre outros são:
1 Incentivar o desenvolvimento do desporto salva-vidas, em todos os seus aspectos.
2 Desenvolver relações amistosas entre
os clubes filiados desportivos, sem admitir
qualquer tipo de discriminação contra um
país ou de um indivíduo com base em raça,

www.jetskinworld.com

Circuito de Ocenman e Swim-Table
Distâncias e formatos diferentes de
competição que serão especificados em cada
uma das rodadas. Categoria Absoluto.

religião ou política, não permitindo integrar
entidades que realizem tais práticas.
3 Desenvolver e promover a cooperação
internacional e programas de desenvolvimento para o benefício da protecção e
promoção de Resgate e Salvamento do
desporto nos países em desenvolvimento.
As competições são constituídas em quatro
rondas, que formam um circuito, cada uma
inclui pontuações para cada atleta sendo
que as competições desta temporada foram
efectuadas em Campello; Riveira, A Coruña;
Costa da Caparica, Lisboa, e Málaga, Andaluzia.
As provas tiveram duas competições paralelas, areia e água. O primeiro teste composto por banners, enquanto o segundo é
baseado em Oceanman (natação) incluindo
Swim-Table (prancha comprida) com formatos diferentes de acordo com a rodada em
questão e as categorias de competição.
No final do campeonato é concedido um
prémio monetário no total de pelo menos
20.000 €, que é atribuído pelos parceiros
de desenvolvimento, bem como os patrocinadores e parceiros corporativos.
Qualquer atleta pode participar independentemente da nacionalidade, no entanto
tem de seguro de acidentes e inspecção
médica regularizada, seja por meio de licença nacional ou por qualquer outro meio
que garanta a cobertura de saúde para
acidentes.
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PROJETOS FUTUROS
Ao que a JetskiNworld conseguiu apurara a visão dos sócios fundadores e dos clubes
participantes, é promover o desporto de salvamento internacional, a criação de uma
rede de desportos grande em torno de salva-vidas em que o esforço principal é a
responsabilidade envolvida neste desporto.
Incluir a prova noutros países é o principal objectivo a fim de promover o desporto. Este ano
foi com a ajuda e cooperação de entidades públicas e privadas que foi possível ter a prova
em Portugal na Praia do Dragão, no próximo ano esperamos ir a França e à Alemanha, o ideal
seria ter seis rondas, três delas organizados em países vizinhos, abrindo as portas para o
mundo do salva-vidas a mais atletas.
Para a organização dos circuitos a AECSA teve a cooperação de Governos Regional e Estatal,
bem como as Autoridades Marítimas, já na ronda na Costa da Caparica teve o apoio logístico
da JetskiNworld que se encarregou da reportagem fotográfica do evento a da Federação
Portuguesa de Jet Ski em especial do Diogo Pina Pereira que foi incansável ao colocar ao
dispor os seus conhecimentos e competências técnicas que deram uma ajuda inestimável
não só no que respeita à montagem de circuitos mas igualmente no apoio e segurança
dentro e fora de água.
Consideramos ser este um dos caminhos a seguir onde a cooperação entre Federações de
desportos náuticos e de Países próximos podem perfeitamente cooperar entre si, ajudando
na melhoria organizacional e divulgação dos mesmos, bem como no relacionamento entre
Entidades que podem perfeitamente melhorar o caminho dos Desportos náuticos.

www.jetskinworld.com
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DISPUTA
5ª ETAPAGAUCHO DE JETSKI

www.jetskinworld.com

Pág. 34

Pág. 35

www.jetskinworld.com

Revista Digital Mensal Jetskinworld
6ª Edição | Setembro e Outubro 2012

Muito se fala de famílias comprometidas
com o desporto, mas nada se compara aos
Curtinhal de Portugal.
António Curtinhal é um apaixonado
pelos motores encarando o desporto nas
modalidades por onde passou (motociclismo,
e Jet Ski) como hobby, no entanto sempre
que participou em provas, a palavra de
ordem foi sempre vencer e vencer.
No motociclismo ( la pelos anos noventa)
venceu algumas provas do nacional de
velocidade tendo ganho troféus nacionais.
Durante cinco anos consecutivos António
Curtinhal participou da mítica prova de
Resistência Internacional de motos clássicas
(5 horas de Cartagena, em Espanha) com
uma curiosidade,… nunca tendo vencido
esta prova, a sua pior classificação foi 3º lugar.
Em 2004 é campeão Nacional de velocidade
em clássicas 500cc fechando o ciclo de
participações em motociclismo.
Em 2005 inicia-se no Jet Ski fazendo algumas
provas regionais e também nacionais.
Em 2006 com menos de um ano de contacto
com o Jet Ski participa e alcança o título de
campeão nacional na classe Jet Ski Promoção

Palmarés Desportivo
Nacional de Jet Ski
2006 - 1º - Ski Promoção
2006 - 1º - Taça de Portugal
2010 - 3º - Free ride
2010 - 1º - Ski Veteranos

www.jetskinworld.com

Palmarés Desportivo
Nacional de Jet Ski

da F.P.JET .
Em 2010 após uma pausa na competição
nacional para dar apoio à sua filha Beatriz
volta a participar e vence o Campeonato
Nacional de Ski Veteranos
Beatriz Cutinhal em 2005, na época com
11 anos, tem o primeiro contacto com um
Jet-Ski e demonstra logo uma vontade muito
grande, forte indicador de uma aptidão nata.
Durante o ano de 2005 Beatriz dedicou-se
apenas a praticar, como lazer .
Em 2006 por desejo próprio inicia-se na
competição, no Campeonato Nacional de
Juvenis que teve início na bonita baía do
Funchal alcançando no seu ano de estreia um
5º lugar Nacional em Ski Stock Juvenis.
Manteve-se então, em Ski Juvenis durante
dois anos com excelentes lugares alcançados
neste escalão classificando-se em 5º e 4º do
mesmo Campeonato Nacional em 2007 e
2008 respectivamente.
Em 2009 sobe de escalão e passa à classe
Ski Limited Senhoras, adapta-se muito bem
à nova máquina, demonstra uma grande
evolução e alcança o 3º lugar em Ski Limited
Senhoras do Campeonato Nacional.
Em 2010 foi o ano de Ouro para a Beatriz,
atingindo um patamar notável, dona de uma
consistência e uma regularidade firme, sagrase Vice Campeã Nacional, e Vice Campeã da
Europa... Neste mesmo ano de Junho (fim
das aulas) a Outubro aplica-se a fundo nos
treinos, passando então a treinar na água
três vezes por semana com os pilotos da
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Elite Profissional, parte para o Campeonato do
Mundo nos Estados Unidos super motivada
e faz a alegria de todos nós, quando pela
primeira vez na história do Jet Ski Nacional,
alcança o Título de Campeã do Mundo na
classe Ski Limited Senhoras naquela que é
conhecida como a mais difícil e importante
prova do Mundo, onde toda a “nata” deste
desporto está presente o: IJSBA World Finals.
Em 2011 mais uma vez de forma consistente
e segura sagara-se Campeã Nacional em
Ski Expert, Campeã Nacional em Ski Pro
Senhoras e vence à geral a Taça dos Campeões
Nacionais.
Ainda em 2011 ao nível internacional, foi
um ano de transição para a Beatriz, devido
a ter conquistado precocemente com (16
anos) o Título Mundial na classe de Senhoras
semiprofissional foi obrigada a ingressar na
classe rainha do Jet Ski Mundial Feminino onde
não só o nível das pilotos é supremo como as
máquinas utilizadas pelas suas adversárias,
quase todas de fábrica sobem e muito a
fasquia.
Apesar de não estar preparada e com a
maquina à altura quis neste ano de 2011 estar
presente novamente no Campeonato do
Mundo nos EUA para experimentar o patamar
mais alto e fez estremecer a concorrência
quando de forma calmíssima faz um 2º lugar
na primeira e um 6º na segunda devido a
um mau arranque, classificando-se com um
excelente 5º lugar à geral Mundial
Em 2012 é de novo campeã Nacional de Ski
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2006 - 5º Ski stock Juvenis
2007 - 5º Ski Stock Juvenis
2008 - 4º Ski Stock Juvenis
2009 - 3º Ski Limited senhoras
2010 - Vice campeã Ski Limited Senhoras
2011 - Vice Campeã Nacional Ski Pro
2011 - Campeã Nacional Ski Limited
Senhoras
2011 - Campeã Nacional Expert Ski
Limited
2011 - Vencedora Taça de Portugal Ski
Pro
2012 - Vice Campeã Nacional Ski
Seniores S1
2012 - Campeã Nacional de Ski Seniores
Feminino

Palmarés Desportivo
Internacional de Jet Ski
2010 - Vice Campeã da Europa Pro
Women Ski Limited
2010 - Campeã do Mundo Novice
Women Ski Limited
2011 - Vice Campeã da Europa Pro
Women Ski Limited
2011 - 5ª classif. Campto. do Mundo Pro
Women Ski Limited
2012 - Vice Campeã da Europa Pro
Women Ski Limited
2012 – 7ª classif. Campto. do Mundo Pro
Women Ski Limited

Seniores Femininos , e Vice campeã Nacional
em Ski Seniores Masculinos.
A nível internacional é Vice Campeã da Europa
em Ski Pro Senhoras, e 7ª classificada no
Campeonato do Mundo na mesma classe.
A piloto Beatriz Curtinhal, é patrocinada pela
JETSKINWORLD, onde junto com outros pilotos
da elite europeia é uma atleta oficial do team
JETSKINWORLD.
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A Associação de Jet Ski do Centro, o
Clube Náutico de São Martinho do Porto
em colaboração com o Clube Náutico
da Foz do Arelho e com a Federação
Portuguesa de Jet Ski, realizaram a
terceira prova do Campeonato Regional
de Jet Ski.
Associação de Jet Ski do Centro, o Clube
Náutico de São Martinho do Porto em
colaboração com o Clube Náutico da Foz
do Arelho e com a Federação Portuguesa
de Jet Ski, realizaram a terceira prova do
Campeonato Regional de Jet Ski.
Esta prova contou mais de vinte atletas
e foi considerada a melhor prova
deste campeonato pela extraordinária
configuração desta baía que proporcionou
um autêntico anfiteatro para este
espetáculo. Nas margens, juntaramse milhares de pessoas, curiosas e
interessadas, o que demonstra bem o
dinamismo da modalidade principalmente
em época de férias.
No que diz respeito à prova e resultados,
na Classe de Ski Juvenis S3, compareceram
três pilotos em que a vitória, em ambas as
mangas, sorriu ao atleta do Clube Náutico
da Foz do Arelho, Rui Pedro Campos e com
as restantes posições a serem trocados
entre Sebastião Fragoso e Rita Almeida,
acabando esta atleta por assegurar o
segundo lugar no final.
Na classe rainha, Sénior S1/GP, a vitória
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coube ao atleta da Team Gallego, Lourenço
Gallego vencendo ambas as mangas
seguido por Filipe Filipe e Paulo Almeida
que trocaram entre si os lugares nas duas
mangas, demostrando que nesta classe
a competitividade está ao rubro. A vice
campeã europeia, Beatriz Curtinhal, que
queria pontuar para recuperar posições no
campeonato regional, acabou por sofrer
uma luxação num pé logo na primeira
manga o que a impediu participar na
segunda e de atingir os seus objetivos.
Na classe Sénior S3 as posições
mantiveram-se nas duas mangas, cabendo
a vitória Martin Gallego da Team Gallego,
seguido de Tiago Almeida e Paulo Nunes.
Esta foi uma classe muito disputada que
deu luta até ao baixar a bandeira de xadrez.
Na sempre espetacular Classe Sport,
Miguel Jorge do clube Jet Ski de Portugal
manteve a sua boa performance vencendo
ambas as mangas, relegando José Manuel
Anjos e Luís Fragoso para as posições
subsequentes.
Foi um dia muito bem passado, com
momentos divertidos, onde ficou
prometida uma nova prova do regional
neste mesmo local já no próximo ano.
Bem-haja a todos atletas, apoiantes, e em
especial ao Clube Náutico de São Martinho
do Porto, Clube Náutico da Foz do Arelho,
Clube Jet Ski de Portugal e à Federação de
Jet Ski de Portugal.
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Luis Fragoso

Após vários anos ausente, o
Jet SKI voltou a S. Martinho
do Porto integrado na
programação das famosas
festas de Verão. Apesar de a
prova ter sido realizada em
agosto, mês tradicional de férias,
a terceira prova do Campeonato
Regional levada a cabo pela
dinâmica Associação do Centro
veio a ser muito concorrida. Em SKI Juniores
quando a luta se tem vindo a travar entre o Rui
Campos e o Sebastião Fragoso, eis que surge
a Rita Almeida a fazer grandes partidas e a
comandar a corrida inicialmente.
Também a estreante Joana veio a fazer uma
excelente estreia revelando um andamento
muito bom, seguramente em resultado dos
ensinamentos do seu treinador e holder. No
final a corrida acabou por ser ganha por Rui
Campos que assim lidera o campeonato. Em
sport assistiu-se a uma grande corrida com
uma disputa entre Miguel Jorge e José Manuel
Anjos, sendo que a vitoria acabou por sorrir
a Miguel Jorge que teve sempre a pressão
de José Manuel anjos que, com o Jet menos
preformante, tentava recuperar na parte
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sinuosa da desvantagem de uma
enorme recta. Em SKI Sénior S3 assistiu-se a
uma emotiva disputa pela vitória entre Martin
Gallego e Tiago Almeida tendo o Martin
assegurado a vitória nas duas mangas
Finalmente, na classe SKI S1 estiveram 10
pilotos na grelha sendo que aqui também
participou Antonio Curtinhal a correr extra
classificação mas, apesar disso, a demonstrar
o seu grande valor e dar umas liçõezinhas aos
mais novos. Neste classe, com tantos pilotos
participantes as mangas foram sempre muito
disputadas tendo-se verificado um grande
disputa, pela liderança, entre Lourenço
Galhego e Filipe Filipe tendo a vitória sorrido
ao Lourenço.
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No passado dia 18 de Agosto, realizou
se a III edição do Passeio de Verão
do Algarve . Este ano ainda com
muito mais amantes das motos de
água vindos de Norte a Sul do país,
vieram desfrutar do sol algarvio e das
maravilhosas praias, com 19 motos e
mais de 30 participantes, já se tornou
uma tradição anual realizar este
encontro-passeio allgarvio.
Este ano contou com o apoio da revista
JETSKINWORLD e teve como lugar de
partida a Rampa do Parchal com destino
a Lagos complementado com a visita
as grutas desta costa que são visitadas
por milhares de turistas ao longo do
ano, entre brincadeiras e o desfrutar das
maravilhosas praias, seguiu-se para o
Rio Arade, onde o local de repasto foi no
restaurante “o Venâncio” seguido este e
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rio acima nova paragem para refrescar
gargantas, no Clube Internacional de
Silves, chegando a hora de partida, e em
completa adrenalina, o regresso com
um toque de picardia entre as maquinas
presentes ate ao local de partida, com
direito a tudo deste a experiência trocada
entre maquinas, de diferentes classes
e potencias, ate aos saltos nas ondas,
findo este dia o grupo juntou-se na
“Churrasqueira da Rocha” para o jantar
convívio entre esta família de motonautas,
acabando pela noite a dentro num dos
bares ao ar livre na Praia da Rocha, já
delineando o próximo passeio algarvio
para o próximo verão 2013 de tal
satisfação e alegria gerada neste evento,
que teve a divulgação e apoio pelos
fóruns www.motojetski.com e www.
motasdeagua.com.
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No passado mês de agosto a associação
regional norte efectuou a sua terceira
prova que teve lugar além-fronteiras,
mais precisamente em Galiza em plena
rias bajas.
A competição realizou-se nas categorias
de Runabout e Jet SKI. Na classe de
Runabout não participou nenhum piloto
luso, já em Jet estes dominaram. De
facto, o Vice campeão mundial Tiago
Sousa passou toda a sua classe na prova
e, partindo de trás veio recuperando
lugares ate se instalar no primeiro lugar
tendo vencido a prova com naturalidade

www.jetskinworld.com

Em senhoras, após uma grande disputa
com Sandra Martinez, piloto habitual
em Mirandela, a piloto de Barcelos
Mariana Pontes veio a terminar a prova
em segundo devido a alguns problemas
no seu Jet. Na classe dos mais novos
competiram André Barbosa e Sebastião
Fragoso tendo o piloto de Viana do
castelo partido sempre melhor e assim
vencendo a categoria. Foi assim, uma
boa jornada de Jet SKI em terras da
Galiza onde a federação local recebeu os
pilotos portugueses de uma forma muito
simpática e agradável como é habitual.
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FABIANO SILVA
6ª ETAPA GAÚCHO DE JETSKI
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Nome – Brunna Luz
Idade – 21
Nascimento – 12/06/1991
Altura 1,55
Peso – 49 kg
Time de futebol – Corinthians
Estuda – relações publicas na Faap – fundação armando alvares penteado
Signo – gêmeos
Cor - rosa
Família - é a base de tudo
Bebida – red bull
O melhor do Brasil sao as pessoas
O pior do Brasil o transito e a corrupção/ politica
Livro – nao faco ideia
Filme - velozes e furiosos. 1,2,3,4
Musica - house
Dinheiro é consequência do seu trabalho, se você merece você tem, se não merece não tem.
Deus, a causa de todas as minhas conquistas e de todas as coisas boas presentes na minha vida.
TÍTULOS :
2 vezes campeã Paulista ( masculina cat. junior,feminina) 2008
Vice campeã 3 horas de endurance - 2008
4° Lugar no Mundo Cat PRO womans Runabout 2009
Campeã Brasileira cat. 1800 stock 2009
2 Vezes campeã do International Open Sea - 2009/2010
2 Vezes Vice Campeã do International Open Sea 2008/2011
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HERALDO ESTRELLA
5ª ETAPA GAUCHO DE ETSKI
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Nome João Francisco Nóbrega Rodrigues de Sousa
Idade 17
Nascimento 22/03/1995
Altura 1,75
Peso 70kg
Equipa JetSki Racing Team
Patrocinador Yamaha Motor Portugal, Fuchs Silkolene, RFsai, Golden Residence Hotel, Extreme
bikes, Clube Naval do Funchal
Títulos 5x campeão regional da Madeira, 4x campeão Nacional, 5º nas World Finals 2011 Amateur
ski lites
Clube de futebol Não gosto de futebol
Estuda Na escola secundária Jaime Moniz
Signo Carneiro
Cor Laranja
Família é... abrigo, segurança e prioridade
Bebida Ice Tea Pessego
O melhor de Portugal Natureza e comida
O pior de Portugal Mentalidade do nosso povo, pouco aberto a novas experiencias
Livro Valentino Rossi (Autobiografia)
Filme Project X
Musica Gosto de tudo um pouco,
Dinheiro ... trás alguma felicidade mas não é tudo!
Deus..... católico

TÍTULOS :
5x campeão regional da Madeira
4x campeão Nacional
5º nas World Finals 2011 Amateur ski lites

GENS DO
VE JA MAIS IMA
OUSA
PILOTO JOÃO S
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ISRAEL PEREIRA
5ª ETAPA GAUCHO JETSKI
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PROGRAMA MUNDIAL ANTIDOPAGEM
Portugal e a Federação Portugal de Jet-ski têm levado muito a sério a aposta na
verdade desportiva onde se inclui a anti-dopagem, a ética no desporto e a formação
dos seus agentes e a preparação dos equipamentos desportivos e a sua fiscalização
como também na criação de regulamentos proporcionadores de igualdade na
competição onde a máquina não se pode sobrepor ao valor do piloto.
Hoje irei abordar esse assunto.
O programa antidopagem (PMA)
foi desenvolvido e implementado
pela Agência Mundial Antidopagem
(AMA) para harmonizar as políticas
e regulamentações da luta contra
a dopagem no desporto entre as
diferentes organizações desportivas e
os governos de todos os países.
O PMA desenvolve-se em 3 níveis
distintos: O Código Mundial
Antidopagem, as Normas Internacionais
e os Modelos de Boas Praticas. Os
documentos dos primeiros dois níveiso Código e as Normas Internacionais –
são de aplicação obrigatória para todos
os signatários do Código. Já os documentos de nível 3 – os Modelos de Boas Práticas – têm
a sua aplicação recomendada pela AMA, mas não são de aplicação obrigatória.
Um dos avanços mais significativos ate à data na luta contra a dopagem no Desporto
foi a redação, aprovação e implementação de um conjunto harmonizado de normas
antidopagem com aplicação universal – Código Mundial Anti-dopagem .

CRÓNICA
PAULO ROSA GOMES

O Código é o documento nuclear que possibilita o enquadramento para uma
harmonização das politicas, normas e regulamentos antidopagem entre as diferentes
organizações desportivas e a autoridades públicas intervenientes na luta contra a
dopagem no desporto. O Código opera em, conjunto com 5 normas internacionais,
destinadas a harmonizar diferentes áreas da luta conta a dopagem no desporto: o
controlo de dopagem, a atividade dos laboratórios anti-dopagem,as autorizações de
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utilização terapêutica, a Lista de Substâncias e
Métodos Proibidos e a proteção da privacidade e da
informação pessoal dos praticantes desportivos.
Esta harmonização teve como objetivo corrigir
dificuldades que se levantavam em resultado
de um esforço na luta contra a dopagem que se
caracterizava por ser pouco coordenado e eficaz
entre os diversos parceiros, nomeadamente as que
resultavam da escassez de recursos a atribuídos
à investigação, aos programas de informação
e educação sobre a luta contra a dopagem no
desporto e ao controlo de dopagem etambém
as que resultavam de uma abordagem desigual
ao regime sancionatório a aplicar aos praticantes
desportivos por violações de normas antidopagem.
Desde a sua entrada em vigor em 1 de Janeiro
de 2004, o Código revelou ser um instrumento
poderoso e eficaz na harmonização dos esforços
na luta contra a dopagem, no mundo inteiro. Este
facto traduziu-se na aceitação generalizada do
Código pela esmagadora maioria dos governos
dos diferentes países e das várias modalidades
desportivas e também pela crescente jurisprudência
emanada do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD),
suportando os princípios estabelecidos na Código.

A adoção do Código levou a
vários avanços significativos na
luta global contra a dopagem no
desporto, incluído a formalização
de diversas normas, bem
como uma clarificação das
responsabilidades dos diversos
intervenientes.
Por outro lado, o Código
introduziu o conceito de violações
de normas antidopagem “não
analíticas”, significando que se
passou a poder sancionar casos
em que existem evidências
de uma violação de normas
antidopagem que não passam
apenas por um resultado analítico
positivo na sequência de um
controlo de dopagem.
Tendo por base a experiência
adquirida nos primeiros anos
de aplicação do Código e tendo
em vista o aperfeiçoamento
dos programas antidopagem
a nível mundial, a AMA iniciou
em 2006 um processo alargado
de consultas para uma revisão
profunda das disposições do
Código.

Na sequência deste processo de consultas, que foi
composto por 3 fases e que implicou a publicação
de várias propostas preliminares , a versão revista
do Código foi adotada, por unanimidade pelo
Conselho de Fundadores da NA e foi endossada
pelos 1.500 participantes na último dia da 3ª
Conferência Mundial sobre Dopagem, que decorreu
em Madrid em novembro de 2008. Esta versão
revista do Código entrou em vigor em 1 de janeiro
de 2009.
A revisão do Código traduziu-se na disponibilização
de uma ferramenta ainda mais forte, eficaz e
flexível, que assegura a todos os praticantes desportivos que podem beneficiar dos mesmos
direitos no que diz respeito à luta contra a dopagem, independentemente da modalidade
que praticam e do país em que são submetidos a um controlo de dopagem. Desta forma, os
praticantes desportivos podem competir de uma forma mais segura e justa”*
*Dados do Guia Prático – sobre a luta contra a
Paulo Rosa Gomes
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JOÃO MATEUS
5ª ETAPA GAUCHO JETSKI
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JOÃO MATEUS
6ª ETAPA GAUCHO JETSKI
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TIME ARGENTINO
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OS CLUBES CRIADOS A PARTIR DO FÓRUM:
ONDAS MOTOJETSKI CLUBE DO OESTE
O Ondas Motojetski Clube do Oeste, é o mais recente clube /escola contando com
mais de 50 sócios, localizado ao centro de Portugal, a sua atual sede fica nas Caldas
da Rainha, assumidamente um clube de caris regional, qual, nasceu da necessidade de infraestruturas dedicadas somente a este desporto numa região com um
enorme potencial. Possuindo esta região, de planos de água, imensuravelmente
diversificados, contando com aguas abrigadas e de mar aberto, o que proporciona
um manancial invejável para os treinos de jet ski, outro ponto positivo são as rampas gratuitas ou de custo reduzido (menos de 5€)
O clube se constitui, de uma integra uma equipe, coesa e dinâmica. Os projetos
agendados são de médio prazo, como a escola de jetski (ja aprovada pela FPJET), a
nova sede será ainda para este ano inaugorada, outro cuidado que não foi descurado é o acompanhamento dos Pilotos Motojetski durante o campeonato Nacional,
este acompanhamento é feito aproveitando as sinergias existentes entre os 2
clubes motoJetski e a base de tudo, o fórum que os fez nascer.
O Ondas MotoJetski tem no presente ano 4 pilotos presentes em 5 classes.

MOTOJETSKI CLUBE DO DOURO
O Motojetski Clube do Douro tem uma historia já com cerca de um ano e meio, a
Promover e fomentar a prática de desportos náuticos,mostrar ao mundo a região
em que nos encontramos e as suas magnificas condições para a prática desportiva,
tem igualmente a capacidade de formar atletas e futuros campeões, como também
fomentar a cultura náutica desportiva assim como o acesso de todos ao desporto
náutico em geral.Em tudo se resume em uma enorme Paixão pelo jetski/motos de
agua.
Temos vindo a construir parcerias para que se possa dignificar a modalidade e que
esta possa chegar mais perto e acessível a todos, e assim contribuir para a construção de um ideal pelo nosso desporto/hobbie.
Muita vontade de mudar as mentalidades e atitudes, que em tempos se traduziram na situação atual, Criando união entre os utilizadores, ajudando, formando,
animando e tomando todas as oportunidades sempre que possível criar eventos
fomentando e selando a nossa união.
Contribuir para nunca tornar a nossa comunidade elitista, e fazer crescer a modalidade sempre com o sentido “mais e melhor”. Assim cimentando esta comunidade
uma referência na região Norte.
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E PEÇA JÁ O SEU !

BEATRIZ CURTINHAL | BEATRIZ TRUTA | CARLOS TRUTA
CAROLINA SANTOS | FILIPE FILIPE | SEBASTIÃO FRAGOSO

