PELA PRIMEIRA VEZ, O MAIOR FESTIVAL DE ESPORTES DE PRAIA
DO BRASIL CHEGA AO LITORAL PAULISTA
Circuito Rei e Rainha do Mardesembarca em Ubatuba-SP no feriado de 1º de Maio com 10
provas em três modalidades e contará com a participação de atletas de elite do cenário
nacional e internacional
Com inscrições abertas e estreando em águas paulistas em 2016, o Circuito
Nacional Rei e Rainha do Mar promete reunir 2.500participantes entre atletas
amadores e profissionaisna Praia da Enseada, em Ubatuba, litoral norte de São
Paulo, em pleno feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador.Conhecido como o
maior festival de esportes de praia do Brasil, o Rei e Rainha do Mar realizará
provas de natação em águas abertas, corrida na areia, biathlon e stand uppaddle.
Entre os nadadores de elite confirmados para esta etapa estão Vitor Colonese,
que foi vencedor de duas etapas do Challenge4Km em 2015, realizadas em
Copacabana e Florianópolis, além de Samuel de Bona, Catarina Gazelli e
BetinaLorscheitter. As inscrições vão até dia 27/4 no site reierainhadomar.com.br.
Uma das principais cidades litorâneas do Estado de São Paulo, Ubatuba conta
com mais de 100 praias em seu belíssimo litoral e é muito procurada por turistas e
amantes dos esportes de praia. A cidade também possui a curiosidade de ser
cortada pelo Trópico de Capricórnio, tendo inclusive um monumento no exato local
onde existe o marco para a linha imaginária.
“Devido ao grande número de atletas de São Paulo que prestigiam as etapas
cariocas do Rei e Rainha do Mar, era um ideal nosso realizar uma etapa no litoral
paulista. Nós estamos muito felizes com a escolha da bela cidade de Ubatuba
para sediar as provas e esperamos que esta seja mais uma etapa nacional de
muito sucesso como foram as de Fortaleza e Florianópolis em 2015.” Comenta
Pedro Rego Monteiro, Diretor do Instituto Faz Sport.
Segundoa atleta de elite Catarina Ganzelli, “nadei muito já no litoral paulista, por
morar em Santos e ser nascida no interior de São Paulo, conheço bem a região.
Ubatuba já sediou excelente provas e também bem desafiadoras. Aos meus olhos,
o Rei e Rainha do Mar é um evento diferenciado. O evento está sempre de braços
abertos para receber tanto a elite do esporte como também todos os praticantes
sejam iniciantes na modalidade ou só apaixonados por uma vida saudável.”
Além da principal prova, aChallenge, com 4km de natação em águas abertas, a
etapa ainda contará com as provas de natação Sprint (1Km) e Classic (2Km),
Beach Run (4Km), Beach Biathlon (1Kmde natação no mar + 2Km de corrida na
areia) e as disputas do Stand UpPaddle de 2k, 4k (FunRace/Race Amador) e 8k
(Elite Pro/Open). As inscrições já estãoabertas desde o dia 4 de abril e se
encerram dia 27/4, podendo ser realizadas pelo site reierainhadomar.com.br.

Após a etapa de Ubatuba-SP, o Circuito Rei e Rainha do Mar viaja até Salvador,
Bahia. Em seguida, após as Olimpíadas, retorna para finalizar o ano com as
outras duas etapas cariocas, na Praia de Copacabana.
SOBRE O CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR
Circuito Rei e Rainha do Mar estácompletando oito anos de sucesso. Desde 2014,
o evento é o único representante da América doSul na World Open
WaterSwimming 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.
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Circuito Rei e Rainha do Mar saiu do Rio de Janeiro, desembarcando com
sucesso na bela praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa
Catarina, e no Aterro de Iracema, em Fortaleza, Ceará.
Em 2016, provas do Circuito Nacional fazem sua estreia em locais inéditos como
São Paulo e Bahia.
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