CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR ABRE INSCRIÇÕES PARA A
PRIMEIRA ETAPA DE 2017 COM MUITAS NOVIDADES
Evento que inicia a temporada de 2017 do maior festival de esportes na praia do Brasil será
realizado nas praias do Leblon e Arpoador, no Rio de Janeiro, e reúne modalidades para crianças,
pacotes especiais para toda a família e novas distâncias das provas clássicas do circuito.
Após um 2016 de muito sucesso, o Circuito Rei e Rainha do Mar abre as inscrições para a primeira
etapa de 2017. A etapa será realizada no Arpoador e Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 12
de março. O evento que está completando 9 anos, pretende reunir cerca de 4 mil atletas
apaixonados por natação em águas abertas, corrida na areia, biathlon, provas kids e stand up
paddle. Além disso, volta ao circuito o Super Challenge, prova criada em homenagem à medalhista
olímpica, bronze nos Jogos Rio 2016, Poliana Okimoto. A idade mínima para participar das
categorias adultas é 14 anos completados até o dia 31 de dezembro de 2017. Para provas kids,
príncipes e princesas do mar a partir de cinco anos. Inscrições abertas no
site reierainhadomar.com.br.
Essa etapa chega com várias novidades para os participantes. Após o sucesso na última edição de
2016, o Super Challenge entrou de vez na programação do circuito, uma modalidade que conta com
um percurso de 7Km de natação no mar. Seguindo com as novidades, o Família Real do Mar, um
combo onde os adultos podem se inscrever junto com seus filhos(as), garante descontos exclusivos
na inscrição simultânea de toda a família.
O Circuito Rei e Rainha Do Mar irá promover competições em diversas modalidades: natação em
águas abertas – Sprint (1Km), Classic (2,5Km), Challenge (3,5Km) e a Super Challenge (7km).
Corrida na areia - Beach Run (2km e 4Km de corrida na areia); Beach Biathlon (1Km de natação no
mar e 2Km de corrida na areia); provas de Stand Up Paddle (2Km, 4Km e 8Km) e as provas de
natação e corrida KIDS. Os Príncipes e Princesas do Mar voltarão a ter a oportunidade de competir
também, dessa vez, nas areias e águas do Leblon.
A premiação nesse ano também está diferente, e as modalidades Super Challenge, Beach Run 4km
e Sup Race 8km serão as provas agraciadas com premiação em dinheiro durante cada etapas. As
inscrições estão abertas no site reierainhadomar.com.br, e há vagas, ainda com valores especiais
do primeiro lote.
PROGRAMAÇÃO:
Domingo (12/03)
7h: Beach Run (2km ou 4km de corrida na areia)
7h30: Beach Biathlon (1km de natação + 2km na areia)
8h: Sprint (1km de natação no mar)
8h30: Classic (2 km de natação no mar)
9h: Challenge (3,5km de natação no mar)
9h30: Beach Run KIDS (5 a 13 anos – 100m a 600m)
9h30: Super Challenge (7km de natação no mar)
10h30: Natação KIDS (8 a 13 anos – 100m a 400m)
13h: Stand Up Paddle
SOBRE O CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR
O Rei e Rainha do Mar reuniu representantes de 23 estados brasileiros durante o circuito anual em
2016. O circuito está completando nove 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. Neste mesmo ano, o maior festival de esportes de praia do Brasil
viajou para outras praias e, até o ano passado, passou por São Paulo, Florianópolis, Bahia e
Fortaleza.
Outras Informações:
Facebook: www.facebook.com/reierainhadomar
Instagram: @reirainhadomar
Twitter: @Reirainhadomar
Contato: contato@reierainhadomar.com.br
Site: www.reierainhadomar.com.br

