Pela primeira vez, Bahia recebe o maior festival de esportes de praia do Brasil
Com inscrições abertas, a estreia do Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar acontecerá no dia 3 de
julho, na Praia de Piatã, região metropolitana de Salvador/BA.
Agora é a vez da cidade de Salvador receber, pela primeira vez, uma etapa do Circuito
Nacional Rei e Rainha do Mar. Após passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo este ano, o MAIOR
FESTIVAL DE ESPORTES DE PRAIA DO BRASIL desembarca na capital baiana, considerada hoje um dos
berços da maratona aquática brasileira, no dia 03 de julho, na Praia de Piatã. Com inscrições abertas
no site reierainhadomar.com.br,até dia 29 de junho, a etapa do Circuito Nacional pretende reunir
cerca de 2.500 atletas apaixonados por natação em águas abertas, corrida na areia, biathlone stand
up paddle. Atletas de elite já estão confirmados para esta etapa. A idade mínima para participar é 14
anos completados até o dia 31 de dezembro de 2016.
A primeira capital do Brasil Colônia é uma das cidades mais ricas do país em diversidades
culturais, arquitetura e culinária. Só no município, são 80 km de praias com grande riqueza natural. A
Praia de Piatã foi o lugar escolhido para receber as provas de Beach Run (5 Km de corrida na areia) –
com vagas já esgotadas, Beach Biathlon (1 Km natação no mar + 2,5 Km corrida na areia), Sprint,
Classic e Challenge, natação em águas abertas, (1 Km, 2 Km e 4 Km) e stand up paddle (2 Km, 4 Km e
8 Km).
O Rei e Rainha do Mar acontece desde 2009 e, no ano passado, rompeu as barreiras cariocas
expandindo-se para os estados de Santa Catarina, Ceará, São Paulo e, agora, chega ao estado da
Bahia.
Para as Pessoas com Deficiências (PCDs), o circuito preparou uma categoria exclusiva com
regulamento próprio, segurança e staff especializado, área reservada aos atletas e cronometragem
especial para garantir agilidade no resultado.
Entre os atletas de elite confirmados estão: a gaúcha Betina Lorscheitter e a paulista Catarina
Ganzelli, os baianos Victor Colonese e Rogério Arapiraca, na equipe brasileira. Representando o
Peru, Piero Canduelas e Maria Alejandra Bramont. Defendendo as cores da Argentina, Guilhermo
Bertola também viaja para nadar o Rei e Rainha do Mar, em Salvador.

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 fazem
sua estreia em locais inéditos, como São Paulo e Bahia.

Serviço:
Petrobras Premmia apresenta Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar Salvador:
Data: 3 de junho de 2016
Local: Praia de Piatã, Salvador/BA
Informações e inscrições: reierainhadomar.com.br
Apresentado por Lei Federal de Incentivo ao Esporte ePremmia, programa de fidelidade dos
postos Petrobras
Patrocínio: Piraquê
Apoio: Furnas | Mãe Terra | Prefeitura Municipal de Salvador | Janela do Mundo
Razões para participar do evento:
♦ Maior festival de esportes de praia do Brasil;
♦ Belas travessias nas praias mais bonitas do Brasil;
♦ Referência para toda família com um ambiente divertido, único e acolhedor;
♦ 100% nacional e inovador, com objetivo de atender aos atletas da melhor forma;
♦ Preocupação com responsabilidade ambiental e inclusão social;
♦ Segurança;
♦ Grande oportunidade para se auto desafiar.
Inscrições:
Valor: R$ 16,50 + taxa de conveniência (R$ 3,50);
Formas de Pagamento: Boleto bancário (até 26.06) e cartões de crédito (até 29.06).
Modalidades / Distâncias / Programação:
♦ Beach Run (5km de corrida na areia) – Vagas esgotadas!
Largada: 7h / Praia de Piatã
♦ Beach Biathlon (1km de natação no mar + 2,5km de corrida na areia)
Largada: 8h / Praia de Piatã
♦ Sprint (1km de natação no mar)
Largada: 8h30 / Praia de Piatã
♦ Classic (2km de natação no mar)
Largada: 9h / Praia de Piatã
♦Challenge (4km de natação no mar)
Largada: 10h / Praia de Piatã
♦ Stand UpPaddle (2km, 4km e 8km de remada no mar)
Briefing: 12h
Largadas: 12h30
Outras Informações:
Facebook: www.facebook.com/reierainhadomar
Instagram: @reirainhadomar
Twitter: @Reirainhadomar
Contato: contato@reierainhadomar.com.br
Site: www.reierainhadomar.com.br

