Circuito Rei e Rainha do Mar abre inscrições para a primeira
etapa de 2016
20ª edição, que inicia a temporada do maior festival de esportes de praia do
Brasil em 2016, acontece em março, nas praias do Leblon e Arpoador, no Rio
de Janeiro
Após um 2015 de sucesso, o Circuito Rei e Rainha do Mar volta de férias com
força total. A primeira etapa de 2016 do maior festival de esporte de praia do
Brasil será realizada no Arpoador e no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, no
dia 13 de março. Uma das novidades é que a Beach Run terá duas distâncias
(2km e 4km) pela primeira vez na história, o que possibilita ainda mais a
participação de corredores de diferentes níveis. Além da prova de corrida na
areia, o Rei e Rainha ainda conta com competições de biathlon, natação no
mar e stand up paddle. As inscrições já estão abertas para a maioria das
provas. Essa será a 20ª etapa dos 8 anos de existência do festival.
Os interessados em participar das tradicionais provas de natação podem
escolher entre três distâncias. A Sprint, com percurso de 1km, é a prova mais
indicada aos estreantes na modalidade. A Classic, com 2km de braçadas, é a
opção sugerida aos que estão no nível intermediário. Já a Challenge, a mais
desafiadora das três, possui um percurso de 3,5km, com largada no Arpoador e
chegada no Leblon. A Beach Biathlon terá ao todo 3km de prova, sendo 1km
de natação no mar e 2km de corrida na areia. As provas de stand up paddle
oferecem as distâncias de 2km, 4km e 8km de remada no mar.
A etapa de abertura do Rei e Rainha do Mar deve reunir 3.500 pessoas, entre
atletas profissionais e amadores. O evento também conta com uma categoria
exclusiva para pessoas com deficiências (PCDs), com regulamento próprio,
segurança, staff especializado, área reservada aos competidores e
cronometragem especial para garantir agilidade no resultado.
A edição inicial do Rei e Rainha do Mar 2016 marca a despedida do Verão
carioca, no ano em que a Cidade Maravilhosa recebe os Jogos Olímpicos. As
inscrições, que estão no 1º lote, podem ser feitas no site oficial do evento
(www.reierainhadomar.com.br) e os valores variam de acordo com a
modalidade. Para participar, a idade mínima é de 14 anos completos até o dia
31 de dezembro de 2016.
SOBRE O CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR
O Circuito Rei e Rainha do Mar está completando oito 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.

O Rei e Rainha do Mar é apresentado pela Light em parceria com a Secretaria
de Esporte, Lazer e Juventude, através da Lei de Incentivo ao
Esporte, e possui patrocínio da Piraquê.
Serviço:
Circuito Light Rei e Rainha do Mar
Data: 13 de março de 2016
Local: Praias do Leblon e Arpoador
Informações e inscrições: www.reierainhadomar.com.br

