INSCRIÇÕES PARA A 20ª ETAPA DO REI E RAINHA DO MAR TERMINAM
NESTA TERÇA-FEIRA
Maior festival de esportes de praia do Brasil acontece no dia 13 de março, no
Leblon e no Arpoador. Ao todo, o evento tem onze provas, em quatro
modalidades
Vai começar a temporada 2016 do Circuito Rei e Rainha do Mar. A primeira
etapa do ano, que também será a 20ª da história do maior festival de esportes
de praia do Brasil, acontece no próximo dia 13 de março, nas praias do Leblon
e do Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cerca de 3.500 atletas, entre
amadores e profissionais, devem participar da festa. O evento reúne
competições de natação, corrida, biathlon e stand-uppaddle. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas somente até terça-feira, dia 8 de março.
Os amantes da natação no mar podem escolher entre três provas: Sprint (1
km), Classic (2 km) e Challenge (3,5 km). E para quem gosta de correr, a nova
opção é a Sport ReliefMile 2016 – Beach Run, que possui um percurso de 2
km. Já as inscrições para Beach Run de 4 km estão esgotadas. A Beach
Biathlon, com 1 km de natação e 2 km de corrida na areia, é outra prova
bastante procurada pelos fãs do evento. Completando o “cardápio” de
competições, o stand-uppaddle, ou SUP para os íntimos, aparece com três
opções distâncias: 2 km, 4 km e 8 km.
Cláudia Swan, ex-atleta olímpica de Vela, representante do Brasil nos Jogos de
Barcelona, em 1992, e também medalhista o no Pan-Americano de Cuba, em
1991, já garantiu participação no evento. Ela vai participar da Beach Biathlon.
“Amo praticar esportes e encontrei no triathlon amador um novo desafio. E no
caso da natação, uma antiga paixão. Pela idade, estou num momento de
desacelerar o físico, mas a cabeça insiste em pensar que ainda estou jovem.
Não tenho trono de Rainha, mas adoro o mar”, brinca Cláudia, 52 anos, que
também é tia e madrinha de Isabel Swan, atleta da Vela que foi bronze nos
Jogos de Pequim, em 2008, e vai representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio.
Para participar do Circuito Rei e Rainha do Mar, o atleta precisa ter idade
mínima de 14 anos, completados até 31 de dezembro de 2016. Os valores
variam de acordo com a prova. As inscrições são feitas através do site oficial
do evento: www.reierainhadomar.com.br.

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 já estão
confirmadas nas cidades de São Paulo e Bahia.
As etapas do Rei e Rainha do Mar no Rio de Janeiro são apresentadas pela
Light, viabilizadas por Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, através da Lei
de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Piraquê, e GreatBritain. Apoio de
Furnas. Promoção JB FM. As etapas de fora, correspondentes ao Circuito
Nacional, contam com patrocínio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e do
Premmia, programa de fidelidade dos postos Petrobras, além do apoio das
Prefeituras locais.
Serviço:
Circuito Light Rei e Rainha do Mar
Data: 13 de março de 2016
Local: Praias do Leblon e Arpoador
Informações e inscrições: www.reierainhadomar.com.br

