Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar em Ubatuba terá feras nacionais e
internacionais das maratonas aquáticas
Pela primeira vez em São Paulo, o maior festival de esportes de praia do Brasil, que acontece
no dia 1º de maio, contará com atletas de elite brasileiros e sul-americanos, prometendo boas
disputas no mar da Praia da Enseada
A primeira etapa do Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar em terras (e águas) paulistanas
promete grandes emoções em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O evento, que acontece no
dia 1º de maio, contará com grandes nomes nacionais e internacionais da maratona aquática.
No masculino, o baiano Vitor Colonese, vencedor de duas etapas do Challenge 4 km em 2015;
o gaúcho Samuel de Bona e o peruano Piero Canduelas prometem disputar o lugar mais alto
do pódio, braçada a braçada. No feminino, a gaúcha BetinaLorscheitter, que conquistou a
tríplice coroa no mar na primeira etapa do ano passado, terá a concorrência da paulista
Catarina Ganzeli, das argentinas Pilar Geijo e Flor Mazzei, e da peruana Maria Alejandra
Bramont para buscar mais um título.
Ao todo, o maior festival de esportes de praia do Brasil espera reunir cerca de 2.500
participantes, entre atletas amadores e profissionais. Além da disputada Challenge (4 km de
natação no mar), o circuito terá as provas de natação Sprint (1 km) e Classic (2 km). Os
amantes da corrida poderão optar pelo Beach Run (4 km de corrida na areia) ou pelo
desafiador Beach Biathlon, que reúne 2 km de corrida e 1 km de natação. Já os praticantes do
stand uppaddle poderão escolher entre três categorias, com percursos de 2 km, 4 km e 8 km.
Após se destacar no Circuito do ano passado, Victor Colonese espera conseguir mais um bom
resultado na etapa de Ubatuba. “Minha expectativa é buscar a vitória. Venho treinando muito
forte para algumas competições, entre elas, o Rei e Rainha do Mar. Estou com garra e focado
no meu objetivo. Para mim, o Circuito é, hoje, o maior e melhor evento esportivo de esportes
aquáticos do Brasil. A estrutura oferecida é de primeiro mundo e a visibilidade que o evento
gera é muito importante para nós”.
No feminino, as brasileiras estão ansiosas em participar da inédita etapa paulistana. “Minhas
expectativas são as melhores. É um prazer enorme participar do Rei e Rainha do Mar. Nunca
estive em Ubatuba, mas já venci essa prova algumas vezes e espero conseguir novamente”,
explicou Betina.
Catarina Ganzelli, por sua vez, demonstrou ter um pouco mais de intimidade com as praias da
região e comemorou a realização desta primeira etapa em Ubatuba. “Nadei muito no litoral
paulista por morar em Santos e ser nascida no interior de São Paulo. Conheço bem a região.
Ubatuba já sediou excelentes provas, tenho boas lembranças de lá. Espero dar o melhor de
mim e pretendo alcançar um pódio no geral da prova Challenge, travando uma boa disputa
com minhas adversárias”, afirmou.
As inscrições para a etapa, que vão até o dia 27 de abril, podem ser feitas no site
reierainhadomar.com.br. Após a etapa de Ubatuba, o Circuito Nacional 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
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 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.
No ano de 2015, pela primeira vez em sua história, o 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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