Rei e Rainha do Mar anuncia atletas internacionais para o Desafio Elite
A americana Megan Melgaard, recordista de natação máster, vai nadar ao lado do
conterrâneo ZaneGrothe, bronze nos 400m livre no Campeonato Pan-Pacífico de Tóquio-2018.

Rachele Bruni, italiana medalhista na Rio 2016 está de volta à Copacabana com Dario Verani
HolandesesEsmeeVermeulen e PepijnSmits completam os confirmados para o desafio

Após anunciar os nomes das equipes brasileiras, a organização do Rei e Rainha do Mar
confirma os atletas internacionais que vão marcar presença no Desafio Elite, disputa que
acontece domingo, dia 22/12, às 10h30 em Copacabana. Esse ano, o desafio volta a ser
disputado em dupla e os participantes terão que percorrer, ao todo, oito voltas de 350 metros
no mar.
A dupla americana vai contar com a presença de Megan Melgaard e ZaneGrothe. Medalha de
prata no revezamento 4x200m livre nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg-1999 e recordista
americana de natação máster, Megan idealizou o projeto SwimAcrossAmerica, onde o dinheiro
de inscrições em eventos de águas abertas é convertido para o tratamento a leucemia e
doações para hospitais nos Estados Unidos. Já Grothe tem no currículo uma medalha de bronze
no revezamento 4x200m livre no Mundial de Budapeste-2017 e três conquistas no
Campeonato Pan-Pacífico de Tóquio-2018. Ele levou o ouro nos 800m livre, bronze nos
400m livre e foi vice-campeão nos 1500m.
Rachele Bruni e Dario Verani serão os representantes italianos. Medalha de prata nos Jogos
Rio 2016 e vencedora da Copa do Mundo de Águas Abertas em 2015, Rachele
conquistou o primeiro lugar nos 10km e nos 5km por equipe no Campeonato Europeu
2017. Natural de Cecina, Verano foi o campeão do Rei e Rainha do Mar em 2016 e no
mesmo foi eleito o melhor atleta da sua cidade.
Pela Holanda, os atletas Esmee Vermeulen e Pepijn Smits estão preparados para
competição. Dona de três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Curtas
Distâncias, Esmee também conquistou uma prata e um bronze no Campeonato
Europeu de Esportes Aquáticos. Seu parceiro Smits é o atual campeão da prova por
equipes do Campeonato de Glasgow 2018.
Para compeltar o Desafio Elite 2016, seis atletas brasileiros consagrados na maratona
aquática mundial serão divididos em três duplas. Com a cor amarela, Ana Marcela e
Victor Hugo Colonese, de verde Vivi Jungblut e Guilherme Costa, e de azul Betina
Lorscheitter e Leonardo de Deus.

PERFIS DESAFIO REI E RAINHA DO MAR
BRASIL (amarelo)
Ana Marcela Cunha
Salvador (BA), Brasil, 26 anos, 1,65m e 66 kg
Curiosidade: Após os Jogos Olímpicos do Rio-2016 passou por uma cirurgia para retirada do
baço e teve uma ótima recuperação, voltando as piscinas a tempo de nadar o Mundial de
Budapeste-2017, aonde conquistou três medalhas. Recentemente, no começo de novembro
de 2018 foi ouro no Sul-Americano realizado em Lima, capital do Perú. É tricampeã mundial
nos 25 km em Xangai-2011, Kazan-2015 e Budapeste-2017; Campeã da Copa do Mundo da
Fina em 2010, 2012 e 2014; eleita pela Fina a melhor nadadora do mundo em 2010, 2014,
2015 e 2017.

Victor Hugo Colonese
Salvador (BA), Brasil, 26 anos, 1,83m e 80 kg

O baiano nascido em 1992, vem de um triunfo em águas cariocas, em 16 de dezembro
conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 10km disputado nas águas da Praia
de Ipanema. Quando criança Colonese se dividia entre três esportes: natação, tênis e
judô. Mesmo tendo a natação como pior esporte dos três, optou por investir na
carreira e deu certo.

BRASIL (azul)
BetinaLorscheitter
Porto Alegre (RS), Brasil, 28 anos, 1,72m e 58 kg
Curiosidade: Ela começou a nadar aos 5 anos de idade após seus pais a encorajarem a escolher
um esporte para praticar. Quando tinha 20 anos, Betina optou por dedicar-se exclusivamente
as águas abertas. Ela é campeã Brasileira em 2015; Vice-campeã sul-americana nos 10 km
Assunção-2016, 4ª colocada na etapa de Setubal da Copa do Mundo de 2015 e recentemente

bateu o recorde feminino do desafio do Leme ao Pontal (35km).

Leonardo de Deus
Campo Grande (MS), Brasil, 27 anos, 1,75m e 70 kg
Curiosidade: Um dos nadadores mais carismáticos do Brasil, Leonardo criou junto de sua
família um instituto que leva seu nome e que busca promover desenvolvimento humano,
educacional e social através do esporte. Campeão pan-americano dos 200m borboleta em
Guadalajara-2011 e Toronto-2015; 8º colocado nos 200m borboleta no Mundial; semifinalista
olímpico nos 200m costas em Londres-2012 e Rio-2016 e nos 200m borboleta no Rio-2016

BRASIL (verde)
Viviane Jungblut
Porto Alegre (RS), Brasil, 22 anos, 1,66m e 62 kg
Curiosidade: Viviane conquistou bons resultados recentemente em eventos de piscina, tendo
batido três recordes brasileiros entre 2016 e 2017, nos 400m e 800m livre em piscina curta e
nos 1500m livre em piscina longa. Campeã Brasileira em 2016; Medalha de prata nos 10 km na
etapa de Setubal e bronze na etapa de Chun'An e LacSt-Jean da Copa do Mundo de 2017;
Medalha de bronze por equipe no Mundial Júnior de Balatonfured-2014.

Guilherme Costa
Rio de Janeiro (Brasil), 20 anos, 1,75m e 60 kg - Rio de Janeiro (RJ)
Curiosidade: Em uma visita a Angra dos Reis ele foi mordido por um cachorro e tempo depois
ao voltar a cidade Guilherme descobriu que o cachorro havia morrido. Seus amigos assim que
souberam da história o apelidarão de Cachorrão.
Recordista sul-americano dos 800m e 1500m livre; Campeão brasileiro nos 400m e 1500m livre
no Troféu Maria Lenk-2017; 19º colocado nos 1500m livre no Mundial de Budapeste-2017.
Esse ano ele foi campeão brasileiro dos 1500m livre no Rio de Janeiro, no Troféu Maria Lenk

Itália
Rachele Bruni
Florença (Itália), 28 anos– 1,68m e 59 kg – Florença (Itália)
Curiosidade: Começou a nadar aos cinco anos de idade porque seus pais queriam que ela
praticasse alguma atividade física e escolheram a matriculá-la na natação.

Conquistas: Medalha de prata nos Jogos Rio 2016 e vencedora da Copa do Mundo de Águas
Abertas em 2015. Primeiro lugar nos 10km e por equipes (5km) no Campeonato Europeu deste
ano. Também ficou em primeiro nos 5km e por equipes (5km) nos anos de 2012 e 2011 do
Campeonato Europeu.

Dario Verani
Cecina (Itália), 22 anos
Curiosidade: Após a ótima temporada de 2016, quando inclusive venceu o Rei e Rainha do
Mar, recebeu placa da prefeitura de sua cidade natal e foi eleito o melhor atleta de Cecina no
ano.
Conquistas: Vencedor da Copa da Liga Europeia de Natação de 2015.

Holanda

EsmeeVermeulen
Zaandam (Holanda), 22 anos, 1,79m e 70 kg
Curiosidade: Até 2016 era especialista em provas de natação em piscina, inclusive tendo
nadado o 4x200m livre nos Jogos Olímpico do Rio-2016. Passou a se dedicar as águas abertas
ano passado.
Conquistas: Possui três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Curtas Distâncias, além
de uma prata e um bronze no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos.

PepijnSmits
Vught (Holanda), 22 anos, 1,89m e 78 kg
Curiosidade: Devido a uma doença crônica intestinal passou a adotar uma dieta sem glúten
ainda na infância que melhorou sua qualidade de vida e seu desempenho dentro d’água.
Pepijn competiu no Campeonato europeu de 2018 realizado em Glasgow, na Escócia na prova
por equipes e terminou em primeiro lugar levando a medalha de ouro.

Estados Unidos

Megan Melgaard
Curiosidade: Idealizou o projeto SwimAcrossAmerica, onde o dinheiro de inscrições em
eventos de águas abertas é convertido para o tratamento a leucemia e doações para hospitais
nos Estados Unidos.
Conquistas: Medalha de prata com o revezamento 4x200m livre nos Jogos Pan-Americanos de
Winnipeg-1999; Multicampeã e recordista americana de natação master.

Zane Grothe
Boulder City (EUA), 26anos, 1,89m e 82 kg
Curiosidade: Após ficar alguns meses sem conseguir melhorar seus tempos e nadar cada vez
mais lento, cogitou se aposentar precocemente da natação. Após refletir sobre o assunto e
mudar de cidade, voltou a nadar bem e desistiu de pendurar a sunga.
Conquistas: Medalha de bronze com o revezamento 4x200m livre no Mundial de Budapeste2017; Campeão nos 800m livre, vice-campeão nos 1500m livre e medalha de bronze nos 400m
livre no Campeonato Pan-Pacífico de Tóquio-2018

