
 

 

Vencedores do Allianz Ericeira Pro by Dakine apontam 

melhores momentos da etapa 
Gony Zubizarreta e Camilla Kemp são os novos líderes do ranking da Liga MOCHE 

 

Ericeira (25.03.2016) - Foi com grande categoria e depois de notáveis 

performances que Gony Zubizarreta e Camilla Kemp venceram, no passado fim-de-

semana, o Allianz Ericeira Pro by Dakine, primeira etapa da Liga Moche 2016, a liga 

nacional de surf. 

 

Depois de três dias de muita competição, Gony Zubizarreta conseguiu finalmente 

a sua primeira vitória na Liga MOCHE. O surfista galego, que vive na Ericeira há 

vários anos, venceu todas as baterias que disputou e conseguiu mesmo a melhor 

pontuação e melhor onda do campeonato., 9.9 (em 10 pontos possíveis) e 19.4 (em 20 

pontos possíveis), respectivamente. 

 

No caminho para a vitória, Zubizarreta teve vários heats que o obrigaram a mostrar 

surf de alta qualidade. Contudo, nenhum deles foi tão marcante como a bateria das 

meias-finais. “O momento chave do meu campeonato foi o heat contra o Tiago Pires 

(nas meias finais). Por ter vencido, fiquei com muita motivação para ganhar a final 

contra o Vasco” explica o surfista, para quem Tiago Pires foi mesmo o surfista do 

evento. “O Saca mostrou mais uma vez a sua garra e surf de classe mundial ao dar o 

seu máximo na prova apesar de estar lesionado no ombro” afirma Zubizarreta. Gony 

destacou ainda Marlon Lipke pelo surf de backside que apresentou em Ribeira 

D’Ilhas. 

 

Já Camilla Kemp, ao vencer esta etapa, alcançou a sua quarta vitória na Liga 

MOCHE, deixando claras as suas intenções para este ano. A surfista de Cascais 

venceu todas as baterias que disputou e mostrou uma regularidade que se provou 

imbatível.  

 

Neste caminho até ao primeiro lugar da etapa, a actual vice-campeã nacional destaca 

“a passagem à fase woman on woman” como tendo sido o momento chave no seu 

rumo para a vitória. Contudo, foi na segunda ronda do Allianz Ericera Pro by Dakine, 

em que os heats têm ainda quatro surfistas, que Kemp destacou a disputa mais 

marcante da prova. “O heat entre a Carol Henrique, a Teresa Bonval0t, a Ana 

Sarmento e a Mariana Garcia foi o heat do evento” afirma a nova líder do ranking, 



 

 

que destacou ainda Francisca Veselko e Inês Bispo como tendo sido as surfistas que 

mais a surpreenderam pelo nível de surf apresentado. 

 

Depois das suas vitórias em Ribeira D’Ilhas, Camilla e Gony têm já os olhos postos na 

próxima etapa da Liga, o Allianz Caparica Pro, que acontece na Costa de Caparica 

entre os dias 8 e 10 de Março. Como favorita à vitória, Kemp aponta “qualquer 

surfista dentro do top 4”. Já Gony, aponta como favorito “o surfista do top 10 que 

mais motivação e dedicação levar para a Caparica”. 

 

Resultados finais da prova 

Final masculina: Gony Zubizarreta 19.40 vs Vasco Ribeiro 13.5; 

Final feminina: Camilla Kemp 12,25 vs Carina Duarte 8,10; 

Líderes da Allianz Triple Crown: Gony Zubizarreta e Camilla Kemp; 

Ramirez Júnior Award (sub16 masculino): Dylan Groen; 

Renault Expression Session: Arran Strong; 

 

Para além dos títulos nacionais, o Allianz Ericeira Pro by Dakine marcou o início da 

Allianz Triple Crown, troféu interno da Liga MOCHE que no conjunto das provas 

com Naming Sponsor Allianz, irá distribuir mais de 6.000€ entre o vencedor 

masculino e a vencedora feminina. Encontram-se também em disputa o Ramirez 

Junior Award e a Renault Expression Session, ambos atribuindo 2.500€ anuais. A 

premiação global da Liga Moche 2016 será superior a 80.000€ anuais. 

 

Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto com toda a qualidade da 

fibra MEO via liga.moche.pt, app mobile Surf MOCHE e MEO Kanal 202020, 

juntando-se ainda os programas de antevisão e resumo na RTP1 e Bola TV. 

 

A Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, 

com o patrocínio do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull e Dakine, 

os apoios locais da Câmara Municipal de Mafra, os parceiros oficiais RTP1, Cidade 

FM e GO-S.TV e os media partners Diário de Notícias, A Bola, Beachcam, 

SURFPortugal, Onfire, Surftotal e SAPO, e o apoio técnico da Federação Portuguesa 

de Surf e Ericeira Surf Clube. 
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