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A 1ª etapa do mais importante Ranking que se realiza em Portugal, irá decorrer este fim de
semana, dias 27 e 28 de Maio, no Skate Parque de Ílhavo, numa organização conjunta do
Radical Skate Clube e da Câmara Municipal de Ílhavo.
Esta será a primeira oportunidade que os atletas têm para arrecadar pontos para o título de
Campeão Nacional. O Etnies Skate 2006, que este ano apresenta um novo formato, inclui
competição em três categorias: Iniciados, para os aprendizes da modalidade; Amadores,
para os skaters que já têm alguma experiência; e Profissionais, a categoria que reúne os
melhores atletas do país. Por isso, a presença dos tops nacionais está garantida, assim
como, muitas manobras boas e arriscadas. Em Ílhavo estão garantidos dois dias
espectaculares, de muita acção e adrenalina.
Presença garantida é também a da grande comunidade skater local, que continua a crescer
a olhos vistos. A criação do Skate Parque de Ílhavo em 2005, que tem sido apontado como
o melhor do País, tem sido uma forte motivação para os muitos praticantes existentes na
zona Norte do País.
As inscrições para a prova realizam-se no local da prova, entre as 10h e as 12h de Sábado.
A partir do meio-dia, tem inicio a competição, com as Eliminatórias das três categorias. No
Domingo, às 14, realizam-se as Finais de Iniciados, seguidas dos Amadores e dos Profissionais.
Antes da entrega de prémios, ainda será disputado o Best Trick, que premeia a melhor
manobra do campeonato.

1ª Etapa do Circuito Nacional Etnies Skate 2006
Data: 27 e 28 de Março de 2006 
Local: Ilhavo, Skate Parque da Gafanha

Horários Previstos
Sábado, dia 27 de Maio
Das 10h às 12 - Inscrições e Treinos Livres
Das 12h às 18h- Competição - Eliminatórias
19h- Encerramento da competição

Domingo, 2 de Outubro
Das 11h às 14h- Treinos Organizados
14h- Inicio da Competição - Finais
17h30- Best Trick
18h- Entrega de Prémios

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os nossos
melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra


