INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A PRÓXIMA ETAPA DO CIRCUITO LIGHT REI E RAINHA DO
MAR NO DIA 27 DE SETEMBRO NAS PRAIAS DO LEME E COPACABANA
O evento que reúne a travessia aquática mais bela da cidade, Leme – Copacabana, já
faz parte do calendário de provas esportivas do Rio de Janeiro e acontecerá no mesmo
dia que é celebrado o Dia Mundial da Doação de Órgãos.
Crédito das imagens em anexo: Divulgação
No dia 27 de setembro, os apaixonados por esporte terão a oportunidade de participar
da segunda etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar 2015. O evento está
completando sete anos de sucesso e acontece no Dia Mundial de Doação de Órgãos.
Sendo desde 2014 o único representante da América do Sul na World Open Water
Swimming Series (WOWSS), uma série que reúne as 13 melhores competições de
águas abertas do mundo, em 2015, o circuito passa a fazer parte também de outra
série reconhecida mundialmente: Global Swim Series. A chancela da GSS caracteriza o
Rei e Rainha do Mar como um evento seguro, divertido e competitivo para nadadores
de diferentes níveis e países.
Cerca de 30% dos participantes vêm de fora do estado do Rio de Janeiro para
participar de provas na cidade que será o grande palco das Olimpíadas em 2016.
Segundo o diretor Pedro Rego Monteiro, “o Rei e Rainha do Mar é um evento carioca,
que nasceu e se estabeleceu nessa cidade maravilhosa. Hoje, o circuito oferece provas
exclusivas e recebe atletas de 23 estados diferentes do país. Para nós, é uma honra ser
reconhecido como o maior festival de esportes de praia do Brasil”.
Além das provas no mar com distâncias de 1km (Sprint), 2km (Classic) e 3,5km
(Challenge - bela travessia entre as praias do Leme e Copacabana), o evento oferece
também a Beach Run, 5km de corrida na areia, e o Beach Biathlon, para aqueles que
não se contentam apenas em só correr ou só nadar, com 2,5km de corrida com 1km de
natação em águas abertas. Stand Up Paddle, a modalidade que virou sucesso em todo
o mundo nos últimos anos não fica de fora, com distâncias de 2km, 6km e 12km.
Para participar, a idade mínima é de 14 anos completos até o dia 31 de dezembro de
2015. As inscrições estão abertas no site reierainhadomar.com.br, e há vagas, com
valores que variam de acordo com lotes e modalidade. O Circuito Light Rei e Rainha do
Mar conta com o patrocínio da Light, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria
de Esporte, Lazer e Juventude e Piraquê, além do apoio da Prefeitura do Rio de
Janeiro.
Circuito Light Rei e Rainha do Mar
Data: 27 de setembro
Local: Praias do Leme e Copacabana
Horário: 7h às 17h
Inscrições: reierainhadomar.com.br

