Inscrições para Rei e Rainha do Mar continuam abertas
até dia 3
Atletas podem escolher entre provas de SUP, beach run, triathlon, natação no
mar e competição infantil, nos dias 8 e 9 de outubro. Inscrições podem ser
feitas através do site reierainhadomar.com.br
Quem quiser se inscrever na etapa da Pedra do Pontal do Circuito Rei e Rainha
do Mar precisa correr. A procura continua grande para o evento que acontece
nos dias 8 e 9 de outubro. O maior festival de esportes de praia do Brasil chega
ao Recreio dos Bandeirantes pela primeira vez, junto com o Rio Triathlon, um
dos maiores eventos da modalidade no país. Ao todo, cerca de 4.000 atletas,
entre amadores e profissionais, são esperados neste final de semana que
promete ser agitado.
“Esse fim de semana terá dois eventos tradicionais e muito queridos pelo público
apaixonado por esportes. No Rio de Janeiro, é a primeira vez que teremos
provas KIDS no Rei e Rainha do Mar, e a procura está sendo grande! A criançada
vai roubar a cena. Mas o festival está repleto de opções de esportes para o
público participar. Será um fim de semana épico. Quem quiser participar, pode
correr desde já para garantir a sua vaga”, diz Pedro Rego Monteiro, Diretor da
Effect Sport, idealizadora do Rei e Rainha do Mar.
Na sua estreia na Pedra do Pontal, o Rei e Rainha do Mar está recheado de
novidades. Além de suas já tradicionais provas - Beach Biathlon (1km de
natação no mar + 2km de corrida na areia) e Natação no mar (Sprint – 1km,
Classic – 2km e Challenge – 4km), os participantes poderão optar por novas
distâncias no Beach Run (4km e 8km) e no SUP (2Km, 4km e 8km). A novidade
é o Rei e Rainha do Mar Kids, para atletas mirins, com provas de natação e
corrida.
Já o Rio Triathlon, que marcará a última etapa do circuito carioca da modalidade,
conta com provas de Sprint (750m/20km/5km) e Standard (1,5km/40km/10km).
Tudo isso tendo como palco o cenário paradisíaco da Pedra do Pontal, na Praia
do Recreio dos Bandeirantes.
Os interessantes em participar desse encontro inédito já podem garantir sua
presença.
As
inscrições
estão
sites reierainhadomar.com.br e riotriathlon.com.br.

Programação e informações:
Rei e Rainha do Mar: reierainhadomar.com.br
Rio Triathlon: riotriathlon.com.br.
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