Ana Marcela Cunha, Allan do Carmo, Fernando Ponte e Poliana Okimoto confirmam
presença no Desafio Rei e Rainha do Mar
-Com formato inédito, times contarão com quatro integrantes
-Competição com estrelas da maratona aquática acontece no dia 10 de dezembro, na
Praia de Copacabana
-Equipes adversárias serão formadas por continentes. África, Américas e Europa já confirmaram
presença
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O Desafio Rei e Rainha do Mar, maior competição internacional em águas abertas do
país, garantiu um time de estrelas para a edição 2017. A primeira equipe brasileira tem
confirmada a medalhista olímpica Poliana Okimoto e a tricampeã mundial Ana Marcela
Cunha, que acabou de ser eleita a melhor atleta em torneios de águas abertas do mundo
em 2017 pela FINA. O time amarelo ainda contará com o talento do atual campeão da
Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, Allan do Carmo e do atual campeão brasileiro
de Maratona Aquática, Fernando Ponte.
Além de todos esses grandes nomes, a novidade do Desafio Rei e Rainha do Mar deste ano é
de que ele não será mais disputado em duplas. Para essa edição, a novidade é a formação de
quartetos.

“O Rei e Rainha do Mar é uma prova super tradicional. Participar deste evento é um orgulho e
uma honra enorme. A gente espera o ano todo por essa competição que é uma festa das
maratonas aquáticas. E sem dúvida, para os nadadores é uma prova muito diferente e dinâmica”,
declara Poliana Okimoto.

Outra mudança que promete trazer ainda mais emoção para esta edição do Desafio Rei e
Rainha do Mar é que as equipes adversárias serão formadas por continentes. Os atletas
representarão a África, Américas (com exceção do Brasil) e Europa. O Brasil anunciará ainda um
segundo time. A tricampeã mundial de maratona aquática, Ana Marcela Cunha, está muito
animada para conquistar o título para o time Brasil amarelo.

“Nadar no Rei e Rainha do Mar é sempre uma experiência incrível. É bom demais voltar a nadar
em Copacabana. A organização do evento é de primeira qualidade e isso faz a gente querer
participar. Esse ano vai ser diferente por conta do formato em equipe. Tive uma experiência
recente no mundial de maratona aquática, então acho que isso vai ser um ponto positivo.
Sabemos que todos os times estarão com os melhores atletas.
Então vamos com tudo para essa prova”, empolga-se Ana Marcella.

Um dos mais experientes no Desafio Rei e Rainha do Mar, Allan do Carmo está
empolgado com as mudanças. Segundo o atleta baiano, o novo formato proporcionará
um grande desafio em águas abertas.

“Essa prova é uma que a gente gosta muito, um evento com um formato diferente, mais
curto do que estamos acostumados a nadar. Eu já nadei o Rei e Rainha do Mar
individualmente, em dupla, e agora será a estreia do quarteto. Vai ser bem diferente e
exigir muito esforço”, explica Allan do Carmo.

Nome presente nas provas amadoras, o campeão brasileiro Fernando Ponte participará
pela primeira vez da disputa Elite. Ele se diz muito honrado pela possibilidade de nadar
ao lado das grandes estrelas na natação brasileira. Para ele, a ansiedade está em
estágios elevados.

“É um grande reconhecimento que o evento está me proporcionando e só tenho a
agradecer. Lá estarão os melhores nadadores de maratona aquática. É onde eu sempre

batalhei para estar. Feliz demais por competir nessa equipe. A expectativa é grande.
Gosto de competir provas fortes, me sinto bem, confiante”, finaliza Fernando Ponte.

Dinâmica do Evento
Dessa vez, os desafios serão divididos em dois dias. No sábado, dia 9, mais de quatro
mil inscritos participarão do Circuito Petrobrás Rei e Rainha do Mar. Eles se dividirão
entre provas amadoras de corrida na areia, biathlon, e natação em águas abertas. Já
as provas de Stand Up Paddle (SUP) serão todas disputadas no domingo, dia 10, com
largada prevista para às 8h.
Kids
A competição, que também conta com a Piraquê como patrocinadora, vale para toda
família já que o evento também inclui as modalidades Corrida e Natação.
No Beach Run Kids, crianças de 5 até 13 anos poderão participar de provas que variam
de 100 até 600 metros. Já nas provas de Natação, crianças de 8 até 13 anos terão
disponíveis as opções de 100, 200 e 400 metros. Todas as provas Kids serão disputadas
no sábado, dia 9.

Sobre o Rei e Rainha do Mar
Originado em 2008 a partir do Desafio do Leme ao Pontal, uma prova de natação no mar
com percurso de 35km, o Rei do Mar surgiu em 2009 e ganhou a adesão das Rainhas no
ano seguinte, tornando-se, desta forma, o Rei e Rainha do Mar. Esta etapa, que marcará
o oitavo ano seguido do evento nas areia e praia de Copacabana, será a última etapa do
Circuito Rei e Rainha do Mar de 2017.

TIME BRASIL - AMARELO

Poliana Okimoto
São Paulo (SP), Brasil, 34 anos, 1,65m e 52 kg
Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016; Campeã mundial nos 10 km,
vice-campeã mundial nos 5 km e bronze na prova por equipes em Barcelona-2013;
Eleita pela Fina a melhor nadadora do mundo em 2013
Ana Marcela Cunha
Salvador (BA), Brasil, 25 anos, 1,64m e 65 kg

Tricampeã mundial nos 25 km em Xangai-2011, Kazan-2015 e Budapeste-2017;
Campeã da Copa do Mundo da Fina em 2010, 2012 e 2014; Eleita pela Fina a melhor
nadadora do mundo em 2010, 2014, 2015 e 2017
Allan do Carmo
Salvador (BA), Brasil, 28 anos, 1,68m e 60 kg
Vice-campeão mundial por equipes no Mundial de Kazan-2015 e medalha de bronze
em Barcelona-2013; Campeão da Copa do Mundo da Fina em 2014, Eleito pela Fina o
melhor nadador do mundo em 2014
Fernando Ponte
Porto Alegre (RS), Brasil, 25 anos, 1,81m e 77 kg
Campeão Brasileiro em 2017; 5º colocado nos 5 km no Campeonato Mundial de
Budapeste-2017; Medalha de bronze nos 10 km na etapa de Chun'An da Copa do
Mundo de 2017
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