Brasil, Alemanha, África do Sul, EUA e Itália disputam o Desafio
Piraquê Rei e Rainha do Mar 2015 neste fim de semana
Prova acontece domingo, na Praia de Copacabana, no Rio; No sábado, cerca
de 3.500 atletas se aventuram no Circuito Light Rei e Rainha do Mar

Alemanha, Estados Unidos, Brasil, África do Sul ou Itália? Quem vai levar o
título? (créd. Daniel Wernerck)
Mais fotos para download: http://bit.ly/1NFcmmG
O Desafio Elite Piraquê Rei e Rainha do Mar promete fortes emoções na Praia
de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste fim de semana, com
grandes nomes da maratona aquática mundial disputando o título de Rei e
Rainha do Mar de 2015. O Brasil será representado por duas duplas, sendo
uma delas formada por Allan do Carmo e Poliana Okimoto. O baiano e a
paulista, que já estão classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016, terão
neste domingo último contato deles com as águas olímpicas de Copacabana
antes de brigarem pelo ouro mais cobiçado no mundo esportivo.
A outra dupla brasileira será composta pelos gaúchos Samuel de Bona e
Betina Lorscheitter. Os Estados Unidos serão representados por Chip Peterson
e Christine Jennings; a Itália vai contar com a força de Matteo Furlan e Alice
Franco; Já a Alemanha conta com o talento de Christian Leichert e com a
experiência de Angela Maurer; Chad Ho e Michelle Weber – que com apenas
19 anos ainda sonha com uma vaga olímpica – defendem a África do Sul e
prometem dar muito trabalho aos rivais, principalmente para Allan do Carmo,

que venceu o Desafio no ano passado ao lado de Ana Marcela Cunha e que
agora quer repetir o feito nadando com Okimoto.
“Como é uma prova curta, todas as duplas têm muitas chances de disputar o
título. Vai ser questão de estratégia, de inteligência emocional. A dupla tem que
estar afiada, as transições precisam ser perfeitas para não prejudicar o time.
Mas nenhuma dupla deve ser descartada, pois é uma prova muito rápida. Um
dos destaques é o sul-africano Chad Ho, que é muito rápido e perigoso, tanto
na areia quanto no mar”, comenta o campeão Allan do Carmo.
Antes do desafio, os atletas planejam participar do Circuito Light Rei e Rainha
do Mar, que acontece no sábado, também em Copacabana.

GRID DEFINIDO
O grid que define a ordem de largada do Desafio Piraquê Rei e Rainha do Mar
foi disputado na manhã desta sexta-feira (11.12) e terminou com a dupla dos
Estados Unidos na primeira colocação. Em segundo, ficaram os italianos,
seguidos dos sul-africanos. Allan do Carmo e Poliana Okimoto ficaram com a
quarta posição do grid, à frente da outra dupla brasileira formada por Samuel
de Bona e Betina Lorscheitter e da dupla alemã, que larga em último.
“Eu me senti bem nadando hoje (no grid). Na parte da corrida é onde eu
sempre tenho dificuldade mesmo, mas acabei fazendo o melhor tempo do
feminino. Já estou na expectativa para domingo e acho que a gente (ela e Allan
do Carmo) consegue fazer uma boa prova”, diz Poliana Okimoto.
O grid se configurou com os atletas largando separadamente, com intervalo de
30 segundos para cada um. Primeiro largaram as mulheres, que ao
completarem o circuito, pegaram um bastão das mãos dos homens, que por
sua vez caíram na água. O resultado foi a soma do tempo das duplas. A mais
rápida ficou com a vantagem.

RESULTADO GRID DE LARGADA DESAFIO PIRAQUE REI E RAINHA DO
MAR
1º- Estados Unidos - Chip Peterson e Christine Jennings- 8’59”00
2º- Itália - Matteo Furlan e Alice Franco – 9’02”00
3º- África do Sul - Chad Ho e Michelle Weber – 9’09”09
4º- Brasil amarelo- Allan do Carmo e Poliana Okimoto- 9’09”56
5º- Brasil verde - Samuel de Bona e Betina Lorscheitter- 9’17”65
6º- Alemanha - Christian Reichert e Angela Maurer- 9’23”41

ENTENDA A DISPUTA DO DESAFIO PIRAQUÊ REI E RAINHA DO MAR
A
prova
será
disputada
em
duplas
mistas com
revezamento
no mar. O percurso será formado por 6 voltas de 500 metros (450m de
água e 50m de areia), divididas em três voltas para cada nadador. A primeira
largada será feita pelas mulheres e, em seguida, nadam os homens, que
terminam a prova definindo a dupla vencedora.
O Desafio Piraquê Rei e Rainha do Mar acontece no próximo domingo (13.12),
na altura do Posto 5 da Praia de Copacabana. A prova está marcada para às
11h e terá transmissão ao vivo da TV Globo, dentro do programa Esporte
Espetacular.

ETAPA FINAL DO CIRCUITO LIGHT REI E RAINHA DO MAR 2015 VAI
REUNIR 3.500 ATLETAS AMADORES NESTE SÁBADO
Um dia antes do desafio entre os atletas de elite, a Praia de Copacabana vai
receber a terceira e última etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar 2015. A
competição acontece no sábado (12.12), reunindo cerca de 3.500 atletas
amadores, que vão disputar provas de corrida, natação no mar, biathlon e
stand up paddle.
Um dos destaques da etapa final do Circuito Light Rei e Rainha do Mar é a
integração de atletas amadores com atletas profissionais de alta performance.
Os participantes amadores inscritos, vindos de diversos estados
brasileiros e até de outros países, podem competir na mesma prova onde
nadam atletas de elite acostumados a disputar campeonatos no mundo inteiro.
Entre as já tradicionais provas do circuito, estão a sempre disputada Challenge,
com 4km de natação do mar, a desafiadora Beach Run, com 5km de corrida na
areia, e a eletrizante Beach Biathlon, que mescla 1km de natação no mar com
2,5km de corrida na areia. Além disso, o evento ainda conta com as
emocionantes disputas no mar das provas Sprint, com 1km de
natação, e Classic, 2km de natação. Já os amantes de stanp up paddle, o SUP,
podem participar de provas com percursos de 2km, 6km ou 12km. As provas
de SUP nesta etapa também encerram o campeonato estadual e brasileiro da
modalidade.
E vale ressaltar que 2015 foi um ano especial para o Circuito Rei e Rainha do
Mar, que saiu do Rio de Janeiro pela primeira vez em seus sete anos de
história, desembarcando e fazendo muito sucesso na bela praia de Jurerê
Internacional, em Florianópolis (SC), e no famoso Aterro de Iracema, em
Fortaleza (CE). Em 2016, já estão confirmadas etapas em São Paulo e na
Bahia, dando continuidade ao Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar.

SERVIÇO:
Circuito Light Rei e Rainha do Mar
Quando: sábado (12/12)
Horário: A partir de 7h
Local: Praia de Copacabana – Posto 5
Informações: www.reierainhadomar.com.br

Desafio Piraquê Rei e Rainha do Mar 2015
Quando: domingo, 13 de dezembro
Horário: 11h
Local: Praia de Copacabana – Posto 5
Informações: www.kingandqueenofthesea.com

