Luis Rogério Arapiraca é o grande destaque do Rei e Rainha do Mar
Salvador
- A gaúcha BetinaLorscheitter também brilhou nas provas de mar aberto na praia de
São Tomé de Paripe
- Pedro Scobby, surfista brasileiro de ondas gigantes, e Davi Teixeira, o Davizinho,
fera no surfe adaptado, marcaram presença no maior festival de esportes de praia
-Evento reuniu mais de 2 mil pessoas na manhã deste domingo, dia 3, em provas de de
natação no mar, corrida na areia, biathlon e stand uppaddle

Davizinho, Pedro Scooby e Luis Rogério Arapiraca - Crédito:

Peu Fernandes, Antonio Chequer e Edgard Copque

Mais fotos:http://www.inpresspni.com.br/galeriasImagensCliente.aspx?cod=860
https://www.wetransfer.com/downloads/a96e10d61d5574dbe138efdee180490320160703141550/e763962ead5415b9c07ce8f03b1b12bb2016
0703141550/ba1355

O Circuito Nacional Rei e Rainha do Mar aconteceu pela primeira vez em grande estilo
em Salvador, na Bahia. O destaque da etapa foi o baiano Luis Rogério Arapiraca que
venceu duas provas de natação no mar - Sprint (1km) e Classic (2km) - na manhã deste
domingo, dia 3, na praia de São Tome de Paripe. O evento reuniu mais 2 mil atletas, que
se dividiram em competições de natação no mar, corrida na areia, biathlon e standuppaddle, na edição baiana do maior festival de esportes de praia do Brasil.
“É um prazer muito grande receber o rei rainha do mar em Salvador, o maior evento da
América do Sul de maratonas aquáticas, com diferentes provas. Temos muitos
praticantes de maratona aquática no estado, além de dois campeões mundiais. Muito
orgulho por competir em casa em uma competição desse porte. Também estou feliz por
representar bem, além de ser reconhecido pelos baianos”, declara Arapiraca.
Além dos atletas de elite nacionais e internacionais o evento contou com a presença de
visitantes muito especiais como Pedro Scobby, um dos principais nomes da nova
geração do freesurf brasileiro, e Davi Teixeira, o Davizinho, que tem apenas 10 anos e
chama a atenção em disputas surfe adaptado. Quem também prestigiou o Rei e Rainha
do mar em Salvador foi o ex-nadador e medalhista olímpico, Edvaldo Valério.

“Eu sou apaixonado pela Bahia. Participar desse evento e o maior prazer. É muito bem
ver a diversidade de pessoas, atletas de elite, atletas de fim de semana, gente de todas as
idades, além de pessoas com deficiência. É incrível ver a galera se superando. Eu
acompanhei pertinho da linha de chegada. Isso é um grande exemplo. Estou amarradão
de estar aqui,” declara Pedro Scooby.
Na disputa masculina da prova Sprint (1km natação no mar), Luis Rogerio Arapiraca
brilhou e venceu com o tempo de 10min49s No feminino, destaque para Gabriela
Cordeiro Ferreira que terminou em 12min05seg. Quem levou a melhor na Classic (2km
natação no mar) também foi Arapiraca, com a marca de 23min09seg. BetinaLorscheitter
foi a melhor entre as mulheres (25min21seg). Fernando Ponte (48min57seg) e a italiana
Alice Franco (51min50seg) foram os vitoriosos na prova Challenge, que consiste em
4km de natação em águas abertas.
“Esse evento é muito lindo, estou feliz demais por poder competir aqui. Na Itália não
temos um evento como esse. Adorei a experiência de participar do Rei e Rainha do Mar
em Salvador”, declara Alice Franco.
O Rei e Rainha do Mar também contou com as provas Beach Run (4km de corrida na
areia), Beach Biathlon (1km de natação + 2km de corrida), além das disputas de standuppaddle, em percursos de 2km, 4km e 8km. Na Beach Run (4km corrida na areia)
Marcio Barreto completou a prova em 13min30seg. DjanaSantos terminou em
16min07seg. Os campeões do Beach Biatlhon foram o argentino Guilherme Bertola
(20min31seg) e a gaúcha BetinaLorscheitter (21min56seg).
Agora, o maior festival de esportes de praia do Brasil volta para sua terra natal, o Rio de
Janeiro, para uma nova etapa em outubro, ainda sem data definida.
RESULTADOS REI E RAINHA DO MAR - ETAPA SALVADOR:
SPRINT (1km natação no mar)
Masculino:
1 - Luis Rogerio Arapiraca - 10’49’’
2 - Victor Colonese - 10’54’’
3 - Fernando Ponte - 11’15’’
Feminino:
1 - Gabriela Cordeiro Ferreira - 12’05’’
2 - BetinaLorscheitter - 12’36’’
3 - Marcia Pereira Santos - 12’40’’

CLASSIC (2km natação no mar)
Masculino
1 - Luis Rogerio Arapiraca - 23’09’’
2 - Guillermo Bertola - Argentina - 23’09’’
3 - Victor Colonese - 23’11’’
Feminino
1 - BetinaLorscheitter - 25’21’’
2 - Gabriela Cordeiro Ferreira - 25’22
3 - Maria AlejandraBramont - Peru - 25’39’’

CHALLENGE (4km natação no mar)
1 - Fernando Ponte - 48’57’’
2 - Guillermo Bertola - Argentina - 48’57’’
3 - Victor Colonese - 48’59’’
Feminino
1 - Alice Franco - Itália - 51’50’’
2 - Maria AlejandraBramont - Peru - 52’22
3 - Gabriela Cordeiro - 52’36’’

BEACH RUN (4km corrida na areia)
Masculino
1 - Marcio Barreto - 13’30’’
2 - Valdir Moreira - 13’40’’
3 - Damião Nonato - 13’49’’

Feminino
1 - Djane Santos - 16’07’’
2 - Eliane Costa - 16’52’’
3 - Edna dos Santos - 17’08’’

BEACH BIATLHON (1km de natação + 2km de corrida)
Masculino
1 - Guillermo Bertola - Argentina - 20’31’’
2 - Bruno Santos Rabello - 21’03’’
3 - Bruno de Andrade - 21’06’’
Feminino
1 - BetinaLorscheitter - 21’56’’
2 - Gabriela Cordeiro - 22’03’’
3 - Alice Franco - Itália - 22’18’’

SOBRE O CIRCUITO REI E RAINHA DO MA
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, mais provas do Circuito Nacional fizeram sua estreia em locais inéditos, como
Ubatuba, em São Paulo, e Salvador, na Bahia.
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