Prévia olímpica? Poliana Okimoto, Ana Marcela Cunha e Leonardo de Deus se
destacam no Rei e Rainha do Mar de São Paulo

Especialista em piscinas, Leo de Deus nadou em uma prova de águas abertas pela primeira
vez e venceu. Evento aconteceu em Ubatuba

O Circuito Rei e Rainha do Mar debutou em grande estilo no estado de São Paulo, com a
espetacular participação de Poliana Okimoto, Leonardo de Deus e Ana Marcela Cunha. O
trio, que tem grandes chances de faturar medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016, se juntou
aos mais de 1.400 atletas, que se dividiram em competições de natação no mar, corrida na
areia, biathlon e stand-up paddle, na edição de Ubatuba do maior festival de esportes de praia
do Brasil, que aconteceu neste domingo, dia 1 de maio.

A paulista Poliana Okimoto brilhou na principal prova do evento, a Challenge, com 4 km de
natação do mar, vencendo o percurso com o tempo de 00:46:51, deixando para trás a baiana
Ana Marcela Cunha, que ficou em segundo lugar com o tempo de 00:48:40, e a gaúcha Betina
Lorscheitter, que completou o pódio com 00:49:06.

“Eu adorei que o evento saiu do Rio para outros estados. Quando soube que ia acontecer
aqui em São Paulo, eu quis vir. Eu sempre gosto muito de participar dessa prova, que é muito
bem organizada, e é tão difícil ter provas assim aqui em São Paulo, perto de casa. Fez parte
da preparação olímpica sim e foi muito bom. Fiquei feliz”, disse Poliana Okimoto, que triunfou
na Challenge, mas não conseguiu superar Ana Marcela nas provas Sprint (1km) e Classic
(2km).

Tanto na Classic quanto na Sprint, Ana Marcela fez o melhor tempo, não dando chances para
Okimoto, que ficou em segundo, e Lorscheitter, que terminou os desafios na terceira posição.

“É a primeira vez que eu nado o Rei e Rainha do Mar fora do Rio e posso dizer que a qualidade
não se perde. E foi bom porque nem sempre a gente consegue ir ao Rio. Fiquei muito feliz
de ter voltado aqui e ter nadado provas diferentes. Agora a gente tá treinando pesado e
buscando fazer o melhor”, comentou Ana Marcela, que integra o time Unisanta, mesmo da
“rival” Poliana.

Entre os homens, o grande destaque foi o também atleta olímpico Leonardo de Deus, que
faturou com facilidade a desafiadora Challenge. Essa foi a primeira vez que o nadador sulmatogrossense, especialista em piscinas, participou de uma prova em águas abertas. Diogo
Andrade Villarinho, o segundo colocado, e Victor Colonese, terceiro, completaram o pódio.

O Rei e Rainha do Mar ainda contou com as provas Beach Run (4km de corrida na areia),
Beach Biathlon (1km de natação + 2km de corrida), além das disputas de stand-up paddle e
da inédita competição infantil, batizada de Rei e Rainha do Mar Kids, com corrida na areia e
btiathlon.

O prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato, acompanhou o evento de perto, ao lado de
aproximadamente dois mil espectadores na bela Praia de Perequê-Açu. A próxima parada do
maior festival de esportes de praia do Brasil será no Rio de Janeiro e Salvador.

RESULTADOS:
BEACH RUN
Feminino
1 - Michelle Chagas de Lima - 00:13:51
2 - Roselaine Souza Ramos Benites - 00:14:29
3 - Priscila da Silva Rocha - 00:16:07
Masculino
1 - Jurandyr Couto - 00:11:34
2 - Luiz Ferreira de Mesquita - 00:11:42
3 - Samuel Ribeiro - 00:11:46
SPRINT
Feminino:
1 - Ana Marcela Cunha - 00:11:21
2 - Poliana Okimoto - 00:11:22
3 - Betina Lorscheitter - 00:11:55
Masculino:
1 - Diogo Andrade Villarinho - 00:10:51
2 - Fernando Estanislau Ponte - 00:10:54
3 - Victor Hugo Ribeiro Colonese - 00:10:59
CLASSIC
Masculino
1 - Diogo Andrade Villarinho - 00:22:44
2 - Fernando Estanislau Ponte - 22:45
3 - Victor Hugo Ribeiro Colonese - 22:50
Feminino
1 - Ana Marcela Cunha - 00:24:33
2 - Poliana Okimoto - 00:24:36
3 - Betina Lorscheitter - 00:24:56
CHALLENGE
1 - Leo de Deus - 00:44:53
2 - Diogo Andrade Villarinho - 00:45:34

3 - Victor Hugo Ribeiro Colonese - 00:45:38
Feminino
1 - Poliana Okimoto - 00:46:51
2 - Ana Marcela Cunha - 00:48:40
3 - Betina Lorscheitter - 00:49:06
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.
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Informações: www.reierainhadomar.com.br
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