CIRCUITO LIGHT REI E RAINHA DO MAR ESTÁ COM INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA A ETAPA QUE ACONTECE EM DEZEMBRO NO RIO
Evento que encerra a temporada 2015 do maior festival de esportes na praia do Brasil
será realizado em Copacabana e faz aquecimento para o verão carioca

Evento reúne provas de corrida, natação e stand up paddle (fotos: divulgação)
Mais fotos para download - etapa
Rio/set http://www.inpresspni.com.br/galeriasImagensClienteInterna.aspx?area=galeria&cod=564
Etapa Florianópolis/out
http://www.inpresspni.com.br/galeriasImagensClienteInterna.aspx?area=galeria&cod=567

As inscrições para a terceira e última etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar 2015
já estão abertas. O evento que fecha a atual temporada do maior festival de esportes na
praia do Brasil e abre o verão carioca, acontecerá em Copacabana, Zona Sul do Rio de
Janeiro, no dia 12 de dezembro, um dia antes do Desafio Elite, que reunirá grandes
nomes das maratonas aquáticas do Brasil e do mundo. As disputas também vão servir
como “aquecimento” para os Jogos do Rio, em 2016, que terá a prova olímpica de
Maratona Aquática no mesmo palco que será realizado o Rei e Rainha do Mar. As
inscrições podem ser feitas através do site reierainhadomar.com.br.
O evento conta com provas de natação em águas abertas, corrida na areia, biathlon e
stand up paddle. Os nadadores podem escolher entre as provas Sprint (1 km), Classic (2
km) e Challenge (4 km), enquanto os corredores têm como desafio a Beach Run (5 km).
E para quem deseja unir as duas modalidades, a dica é o Beach Biathlon, prova que 1
km de natação no mar e mais 2,5 km de corrida na areia. Já os praticantes do stand up
paddle, esporte que é a nova sensação mundial, podem escolher provas com distâncias
diferentes para competir. As disputas do SUP no Rei e Rainha do Mar, que ainda terão
suas inscrições abertas, vão reunir atletas de elite e também vão encerrar o campeonato
brasileiro da modalidade. Ao todo, são esperados mais de 4 mil atletas na Praia de
Copacabana, numa festa que marca um ano muito especial para o evento.
“Este ano foi mesmo especial para o Rei e Rainha do Mar, que também saiu do Rio para
outros estados brasileiros. O evento aconteceu em Florianópolis, e está prestes a
acontecer em Fortaleza. No ano que vem, estão previstas etapas em São Paulo e na
Bahia. Toda a equipe está muito feliz por este feito! Estamos tendo um retorno muito
positivo e sendo muito bem recebidos nas praças fora do Rio, além de positivamente
surpreendidos pela popularidade do evento”, comenta o Pedro Rego Monteiro, diretor
da Effect Sport, empresa que promove o Rei e Rainha do Mar.
As etapas do Circuito Rei e Rainha do Mar no Rio de Janeiro contam com o patrocínio
da Light e da Piraquê. As etapas do Circuito Nacional, realizadas em Florianópolis e

Fortaleza, contam com patrocínio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e do Premmia,
programa de fidelidade dos postos Petrobras, além do apoio das prefeituras locais.
As inscrições podem ser feitas pelo site reierainhadomar.com.br. Os valores estão
divididos por modalidades e lotes. Para participar, a idade mínima é de 14 anos
completos até o dia 31 de dezembro de 2015.
AINDA RESTAM VAGAS PARA A ETAPA DE FORTALEZA
A etapa de Fortaleza (CE) do Rei e Rainha do Mar, que acontece no próximo dia 22 de
novembro, ainda tem inscrições abertas para as provas de natação e stand up paddle. Os
interessados em participar do evento, que será realizado no Aterro de Iracema, têm até o
dia 18 de novembro para garantir participação nas disputas no Nordeste. A Beach Run e
a Beach Biathlon estão com vagas esgotadas para esta etapa. Participantes que se
inscreverem através dos pontos e resgates do programa Petrobras Premmia conseguem
se
inscrever
nessas
duas
provas. Inscrições
e
informações
no
site reierainhadomar.com.br.
SOBRE O CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR
O Circuito Rei e Rainha do Mar está completando sete anos de sucesso. Desde 2014, o
evento é o único representante da América do Sul na World Open Water Swimming
Series (WOWSS), série que reúne as 13 melhores competições de águas abertas do
mundo. Em 2015 o circuito passou a fazer parte também de outra série reconhecida
mundialmente: a 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.
Serviço:
Circuito Light Rei e Rainha do Mar
Data: 12 de dezembro
Local: Praia de Copacabana – Posto 5
Informações e inscrições: www.reierainhadomar.com.br
Programação:
Beach Run - Largada: 7h
Sprint - Largada: 8h
Beach Biathlon - Largada: 8h30
Classic - Largada: 9h15
Challenge-Largada 10h
Stand up paddle-A definir

