Betina Lorscheitter dá show e é o grande destaque do Circuito
Rei e Rainha do Mar
Nadadora gaúcha venceu com folga as duas provas que disputou, o Sprint e o Challenge.
Entre os homens, destaque para Luiz Rogério Arapiraca e Victor Colonese. Etapa contou
também com provas Kids, Beach Run e Beach Biathlon
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Numa bela manhã de sol deste sábado, ocorreu a segunda etapa carioca do
Circuito Rei e Rainha do Mar. O grande destaque da natação ficou por conta de
Betina Lorscheitter, que venceu as duas provas que disputou: Sprint, 1km de
natação no mar e a prova Challenge, que são 4km no mar no Pontal. Entre os
homens, os destaques ficaram por conta de Victor Colonese e Luiz Rogério
Arapiraca, que venceram o Sprint e o Challenge, respectivamente. Após suas
duas provas, Betina falou sobre o evento e o nível das provas.
“O Challenge foi bem puxado. A correnteza estava forte e contra a gente. Foi
uma prova bem desafiadora, que honra a tradição do evento. Gostei muito de
participar mais uma vez do Rei e Rainha do Mar. A volta na Pedra do Pontal foi
espetacular. Se eu conseguir, em dezembro, volto ao Rio para disputar a última
etapa”, afirmou Betina, que apesar de ser do Rio Grande do Sul, já participou de
inúmeras etapas do Circuito.
Entre os homens, Luiz Rogério Arapiraca foi o vencedor da prova Challenge,
chegando à frente de Victor Colonese que conquistou a vitória da categoria
Sprint. Após a prova, Arapiraca elogiou o percurso.
“Foi um desafio muito bom, uma prova bem diferente da que estamos
acostumados em Copacabana. Por conta da correnteza, era muito importante
que a gente tivesse com senso de direção bem apurado para não se perder do
percurso. E depois que passa da pedra o percurso fica maravilhoso, mais
tranquilo. Foi uma prova muito boa”, disse Luiz Rogério Arapiraca. Apesar de ter
ficado com o segundo lugar, Victor Colonese fez coro ao seu adversário. “O
Circuito Rei e Rainha do Mar é o melhor que tem no Brasil hoje. É um exemplo
a ser seguido nas outras provas de maratonas aquáticas. A prova foi técnica,

tem que ter um bom conhecimento de maré, a volta na pedra foi sensacional”,
finalizou Colonese.
Esta etapa do Circuito Rei e Rainha do Mar foi num local muito especial, na
Pedra do Pontal, local onde o evento começou, com Luiz Lima realizando a
travessia “Do Leme ao Pontal’, em 2008. Presente no local, o mito da natação
em mar aberto falou sobre a etapa.
“É um local fantástico, fica a 35km de Copacabana, onde o pessoal está mais
acostumado e também é um lugar em que nem todo carioca talvez conheça, e é
um lugar belíssimo. Essa volta na Pedra, em que os atletas tanto elogiaram, essa
é a verdadeira essência da maratona aquática, distância da pedra, tudo bem
sinalizado. Demos sorte que hoje o dia estava lindo e perfeito para a natação”,
disse Luiz Lima.
O evento ainda contou com a estreia das provas Kids, de natação e corrida na
areia. Além da criançada que fez a festa no Pontal, o Circuito teve provas de
Beach Run com duas distâncias: 4km e 8km. Nos 4km de corrida, os vencedores
foram Erison Almeida (00:18:03), no masculino e Gisele de Jesus (00:19:35), no
feminino. Nos 8km, os vencedores foram Beatriz Dantas (00:47:05), entre as
mulheres, e Adair José Henrique dos Santos (00:31:34). Depois foi a vez dos
atletas que enfrentaram o Beach Biathlon. A campeã feminina foi Renata
Cavalleiro (00:31:02), enquanto o vencedor da prova masculina foi Eduardo
Gonzalez com um tempo de 00:24:29.
As provas de Stand up Paddle do Rei e Rainha do Mar serão realizadas, pela
primeira vez, no domingo, a partir das 10h, junto com o Rio Triathlon, um dos
principais eventos da modalidade no país.
O Circuito Rei e Rainha do Mar é patrocinado por Piraquê, Lojas Americanas,
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, através da Lei de Incentivo ao Esporte
e Furnas. Apoio Mãe Terra, apoio institucional da Prefeitura do Rio. A parceira
Esportiva é a Mormaii, rádio oficial é JB FM, hidratação oficial de Gatorade e
água mineral oficial Minalba. Hotel oficial Gran Mercure, parceiros de mídia são
Swim Channel, Rico Surf.com, Boa Diversão, Eu Atleta, 30 Todo Dia, Canal OFF
e Surf Connect. Realização Instituto Faz Sport, promoção Effect Sport. O Circuito
Rei e Rainha do Mar apoia Rio Eu Amo Eu Cuido, Instituto Pró Criança Cardíaca
e AMO MAR.

RESULTADOS Circuito Rei e Rainha do Mar
BEACH RUN 4km
Feminino
1 – Gisele de Jesus - 00:19:35
2 – Valdenize Rodrigues - 00:22:14
3 – Adriana Ribeiro - 00:22:25
Masculino
1 – Erison Almeida- 00:18:03

2 – Carlos Caetano - 00:18:08
3 – Caio de Souza - 00:18:30
BEACH RUN 8km
Feminino
1 – Beatriz Dantas- 00:47:06
2 – Josenilza Santos de Jesus - 00:59:22
3 – Fernanda da Mota Melo - 01:00:11
Masculino
1 – Adair José Henrique dos Santos- 00:31:34
2 – Fabiano Moura dos Santos - 00:34:23
3 – Alessandro Marinho Soares- 00:34:43
SPRINT 1km
Feminino
1 – Betina Lorscheitter- 00:12:54
2 – Gabriela Cordeiro Ferreira - 00:13:14
3 – Beatriz Soares Puciarelli - 00:13:31
Masculino
1 – Victor Colonese- 00:11:54
2 – Caique Escobar - 00:12:00
3 – Pedro Henrique Morrot - 00:12:01
CLASSIC
Feminino
1 – Claudia Gomes Pereira- 00:30:07
2 – Udmilla Maria - 00:30:42
3 – Julia Vianna Pasqualette - 00:30:46
Masculino
1 – Francisco Augusto de Paula Neto- 00:25:57
2 – Bernardo Eneas Azevedo Almeida - 00:27:11
3 – Bruno Costa do Nascimento - 00:27:21
CHALLENGE*
Feminino
1 – Betina Lorscheitter
2 – Gabriela Cordeiro
3 – Vitória Lopes
Masculino
1 – Luis Rogério Arapiraca
2 – Victor Colonese
3 – Artur Pedroza
*Até o envio do release, os tempos ainda não haviam sido divulgados.

