Rei e Rainha do Mar agita praia de Copacabana neste fim de semana
Sábado, dia 10, 3.500 atletas se reúnem para provas de natação, beach run,
biathlon, natação em águas abertas, stand up paddle e Kids. Já no domingo,
grandes estrelas mundiais da natação se enfrentam no Desafio Elite
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A Praia de Copacabana será o grande pólo esportivo neste fim de semana.
Abrindo o calendário do verão carioca, a “Princesinha do Mar” vai receber,
neste sábado, 10 de dezembro, o maior festival de esportes de praia do país, o
Circuito Rei e Rainha do Mar. No dia seguinte, domingo (11), será a vez de
campeões olímpicos e mundiais se encontrarem para uma das principais
provas de natação em águas abertas do planeta, o Desafio Elite Rei e Rainha
do Mar.
O Circuito Rei e Rainha Do Mar irá promover competições em diversas
modalidades: Natação em águas abertas – Sprint (1Km), Classic (2,5Km),
Challenge (5Km) e a Super Challenge, com 10 km de percurso, prova que foi
criada especialmente para homenagear Poliana Okimoto, medalha de bronze
nos Jogos Rio 2016. Beach Run (2,5km e 5Km de corrida na areia); Beach
Biathlon (1Km de natação no mar e 2,5Km de corrida na areia); provas de
Stand Up Paddle (2,5Km, 5Km e 10Km) e as provas de natação e corrida
KIDS. Os ‘Príncipes e Princesas do Mar’ vão animar as areias de Copacabana.
"O grande barato do Rei e Rainha do Mar é que temos a oportunidade de
colocar lado a lado, aquele atleta que está iniciando no esporte próximo de um
medalhista olímpico. Além de trazer para o Brasil grandes campeões, estrelas
da natação mundial, o Rei e Rainha do Mar também tem muito orgulho de
receber milhares de corredores, nadadores e praticantes de Sup. As crianças
dão um tom diferente e muito especial ao evento também. Quanto mais cedo
iniciarem no esporte, melhor para a qualidade de vida dos pequenos. Temos
gente de todas as idades e lugares. A promessa é de uma grande festa nesse
fim de semana”, declara Pedro Rego Monteiro, Diretor Executivo da Effect
Sport, agência responsável pela promoção do evento.
Ao total, são 19 estados brasileiros com representantes nesta etapa e atletas,
tanto amadores, quanto elite, vindos de 12 países diferentes, entre eles: Chile,
Afeganistão, Itália, Argentina, Brasil, Canada, México e Bolívia, presentes no
Rei e Rainha do Mar, além dos Estados Unidos, Peru, Holanda, Japão,
representados pelos atletas de elite que nadam no domingo, no Desafio Elite.
O Desafio, por sua vez, será o mais forte da sua história. Com um formato
único de disputa em duplas, a competição receberá participantes de sete

países diferentes (Argentina, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Itália, Japão e
Peru), todos de destaque no cenário da natação mundial. A prova será
disputada no formato de revezamento. Cada atleta da dupla mista percorrerá
500m (450m de natação em águas abertas e 50m de corrida na areia) por três
vezes de forma alternada, totalizando 3km por dupla. Primeiro nadam os
homens, em seguida, as mulheres caem na água.
O Brasil terá duas duplas. A primeira será formada pela medalhista de bronze
nos Jogos Rio 2016, Poliana Okimoto e Allan do Carmo. A segunda dupla
brasileira terá Betina Lorsceitter e Luiz Arapiraca. Entre as feras internacionais,
destaque para o atual campeão olímpico, o holandês Ferry Weertman, que
retorna ao palco que o consagrou no Rio 2016. Outras duas medalhistas
olímpicas estarão presentes, a italiana Rachele Bruni, que levou a prata no Rio
2016 e a norte-americana Haley Anderson, medalha de prata em Londres
2012, que fará dupla com Chip Peterson, atual Rei do Mar e forte candidato ao
bicampeonato. O grid de largada será definido nesta sexta-feira (9), mas antes,
os atletas verão uma apresentação do grupo Funk Verde, projeto social que faz
música a partir de instrumentos produzidos com material reciclado e também terão um
Media Day com a imprensa.
Veja abaixo todas as duplas:
Equipes 2016:

BRA 1

Poliana Okimoto
Allan do Carmo

BRA 2

Betina Lorscheitter
Luis Rogério Arapiraca

JAP

Yumi Kida
Yasunari Hirai

USA

Haley Danitta Anderson
Chip Peterson

HOL

Esmee Vermeuten
Ferry Weertman

ITA

Rachele Bruni
Dario Verani

ARG

Julia Arino
Guillermo Bertola

PERU

Maria Alejandra Bramont
Piero Canduelas

Campeões do Desafio Elite:
2015
1º - Christine Jennings e Chip Peterson - EUA
2º - Angela Maurer e Christian Reichert - ALE
3º - Michelle Weber e Chad Ho - AFS
2014
1º – Allan do Carmo/Ana Marcela Cunha - BRA
2º – Chip Peterson/Stephanie Peacock - EUA
3º – Samuel de Bona/Betina Lorscheitter – BRA
2013
1º – Samuel de Bona/Poliana Okimoto - BRA
2º – Chad Ho/Keri Anne Payne - AFS
3º – Valerio Clero/Alice Franco - ITA

PROGRAMAÇÃO:
Sábado (10)
6h45min: Beach Run (2,5km ou 5km de corrida na areia)
6h45min: Beach Biathlon (1km de natação + 2,5km na areia)
7h30min: Sprint (1km de natação no mar)
8h: Super Challenge (10 km de natação no mar)
8h30min: Classic (2,5 km de natação no mar)
9h: Beach Run KIDS (5 a 13 anos – 100m a 600m)
9h10min: Challenge (5km de natação no mar)
10h: Natação KIDS (8 a 13 anos – 100m a 400m)
13h: Stand Up Paddle
Domingo (11)
Desafio Elite Rei e Rainha do Mar
Largada: 11h
Local: Praia de Copacabana (altura do posto 5)
Em frente à Rua Francisco Sá
Outras Informações:
reierainhadomar.com.br | Facebook: www.facebook.com/reirainhadomar
Instagram: @reirainhadomar | Twitter: @reirainhadomar

