Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto vão disputar o Rei e Rainha do Mar
de São Paulo
Classificadas para os Jogos Olímpicos, as nadadoras confirmaram
participação no evento em Ubatuba, litoral norte de São Paulo
Poliana (à esquerda) e Ana Marcela são grandes apostas de medalhas para o Brasil nos Jogos
Olímpicos. Crédito foto Poliana, divulgação Rei e Rainha do Mar. Crédito foto Ana Marcela,
Gustavo Oliveira

A poucos dias do Circuito Rei e Rainha do Mar acontecer em São Paulo, as
nadadoras Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto decidiram participar da
etapa de Ubatuba do maior festival de esportes de praia do Brasil, que
acontece no próximo domingo, dia 1 de maio, no litoral norte do estado. As
duas atletas, que já estão classificadas para a disputa da Maratona Aquática
nos Jogos Olímpicos Rio 2016, vão competir a prova de 4km (Challenge) do
Rei e Rainha do Mar, na praia de Perequê-Açu. Além das atletas, o nadador
Leonardo de Deus, também com índice olímpico, já havia confirmado presença
no evento.
A baiana Ana Marcela e a paulista Poliana Okimoto se juntam a outras feras
da natação brasileira confirmadas no Rei e Rainha do Mar de Ubatuba, como
os gaúchos Betina Lorscheitter e Samuel de Bona, do baiano Victor Colonese,
da paulista Catarina Ganzeli, dos peruanos Piero Canduelas e Maria Alejandra
Bramont e das argentinas Pilar Gueijo e Florencia Mazzei, confirmando assim o
alto nível da etapa.
Além das provas de natação do mar, o Rei e Rainha do Mar terá a disputada
Beach Run, com seu percurso de 4km de corrida na areia, e a sempre
desafiadora Beach Biathlon, que reúne 1km de natação no mar com 2km de
corrida. Já os fãs de stand up paddle poderão competir em três categorias:
2km, 4km e 8km. A criançada também poderá se divertir e competir no evento,
com a Beach Run Kids – com percursos de 100m a 800m – e com o Beach
Biathlon Kids – 50 a 200m de natação + 100 a 800m de corrida -, de acordo
com a faixa etária.
Ao todo, o Circuito Nacional do Rei e Rainha do Mar em Ubatuba vai reunir
cerca de 2 mil competidores, entre atletas profissionais e amadores.
No sábado, às 11h, os atletas de elite participam de um treino aberto no local
da competição. Na sequência, atendem à imprensa.
MUDANÇA DE PRAIA
A etapa de Ubatuba do Circuito Rei e Rainha do Mar não será mais realizada
na Praia da Enseada, conforme anunciado anteriormente. O evento agora vai
acontecer na Praia Perequê-Açu. O motivo da mudança, por parte da
organização, foram o clima e as previsões do mar para os próximos dias. A
ressaca que atingiu o litoral sudeste do país, deixando algumas praias, como a
da Enseada, com o mar bastante agitado e com pouca areia para montagem
da estrutura do evento.
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.
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.
SERVIÇO
Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar 2016
Etapa São Paulo
Data: 1º de Maio de 2016
Local: Praia de Perequê-Açu – Ubatuba (SP)
Informações e inscrições: www.reierainhadomar.com.br
PROGRAMAÇÃO
Sábado, 30.04
11h: treino aberto dos atletas de elite + atendimento à imprensa
NOVO LOCAL: Praia Perequê-Açu
Domingo, 01.05
7h: Largada da Beach Run
8h: Largada do Beach Biathlon
8h30: Largada da Sprint
9h: Largada da Classic
9h30: Largada da Beach Run Kids
10h: Largada da Challenge e do Beach Biathlon Kids
12h: Largada das competições de Stand up Paddle
Apresentado por Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Premmia, programa de
fidelidade dos postos Petrobras
Patrocínio: Piraquê
Apoio: Prefeitura Municipal de Ubatuba e Furnas

