Buscando o bicampeonato, Brasil tem time definido para o Desafio Piraquê Raia

Rápida 2015
Equipe contará com Nicholas Santos, medalhista no Mundial de Kazan deste ano,
Felipe França, Matheus Santanta e Daniel Orzechowski; Brasileiros terão Estados
Unidos, África do Sul e a estreante Itália como adversários na edição de 2015, que será
realizada na piscina do Mourisco Mar (Botafogo), no dia 13 de setembro
Atual campeão do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA, o Brasil definiu a equipe que
lutará pelo bicampeonato da competição, que será realizada no dia 13 de setembro, na
piscina do Mourisco Mar (Botafogo). Medalhista no Mundial de Kazan deste ano,
Nicholas Santos, se juntará a Felipe França, Matheus Santana e Daniel Orzechowski
para competir contra as equipes dos Estados Unidos, África do Sul e da Itália, que faz
sua estreia na competição, substituindo a Austrália (quarta colocada em 2014).
Na edição de 2015, Matheus Santana nadará o estilo livre, enquanto Daniel
Orzechowski entra no lugar de Guilherme Guido nas disputas do nado de costas.
Nicholas compete no Borboleta e Felipe França defende o Brasil na prova de Peito.
Participando do evento pela segunda vez, Felipe ressalta a importância do evento como
preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano que vem.
“O evento é muito bom para a visibilidade dos atletas que virão para os Jogos. Estou
treinando em alta intensidade, cada vez mais focado para os 100m peito. Este ano,
pretendo fazer coisas diferentes em relação ao ano passado, como interagir mais com os
outros atletas e dar mais atenção ao público. A equipe brasileira está muito boa, com
medalhistas do Mundial. O revezamento será muito bom”, comentou o atleta brasileiro
de 28 anos.
O Desafio será disputado apenas algumas semanas após o Mundial de Kazan, na Rússia,
e tem um gostinho de prévia dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, para
grandes nomes internacionais da natação mundial, que serão anunciados em breve pela
organização do evento.
A competição deste ano seguirá com o mesmo formato das últimas edições, com provas
rápidas e emocionantes em 50m nos quatro estilos (borboleta, costas, livre e peito),
além de um revezamento 4x50m medley.
Na edição de 2014, a equipe verde-amarela, além de faturar o título, conquistou ainda a
melhor marca mundial no 4x50m medley, com o tempo de 1min37s68. A marca
conquistada por Matheus Santana, Nicholas Santos, Felipe França e Guilherme Guido
ainda é o tempo mais rápido da história.
Perfis dos nadadores brasileiros:
Nicholas Santos (Borboleta) – Ribeirão Preto, São Paulo – 35 anos, 1.91m, 87kg
Medalha de prata nos 50m borboleta no Mundial de Kazan-2015. Medalha de ouro nos
50m no Mundial de Piscina Curta em Istambul-2012. Medalha de ouro no 4x50m
medley e 4x50m medley misto no Mundial de Piscina Curta em Doha-2014. Medalha
de prata no 4x100m livre e medalha de bronze nos 50m no Mundial de Piscina Curta em

Indianapolis-2004. Medalha de ouro no 4x100m livre nos Jogos Pan-Americanos do
Rio-2007 e Guadalajara-2011. Participará do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA
pela terceira vez consecutiva.
Felipe França (Peito) – Suzano, São Paulo – 28 anos, 1.86m, 90kg
Maior vencedor individual de um mesmo Campeonato Mundial, com recorde de 5 ouros
no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2014, em Doha, no Catar. Nos
Jogos Pan-Americanos de Toronto, Felipe conquistou a medalha de ouro nos 100m
peito com o tempo de 59s21, terceiro melhor tempo do mundo neste ano, além de ser
medalha de ouro no revezamento 4x100m medley, junto com Marcelo Chierighini,
Guilherme Guido e Arthur Mendes. Campeão mundial dos 50m peito em piscina longa
em Xangai-2011 e em piscina curta em Dubai-2010. Recordista mundial dos 50m peito
em 2009. Campeão do Pan-Pacífico nos 50m peito em Irvine-2010 e vice dos 100m
peito em Gold Coast-2014. Participará do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA pela
segunda vez, após disputar a edição do ano passado.
Daniel Orzechowski (costas) – Joinville, Santa Catarina – 30 anos, 1.90m, 87kg
Medalha de bronze nos 50m costas nos Jogos Sul-Americanos de Medellín, em 2010.
Medalha de prata nos 100m costas e no 4x100m medley e medalha de bronze nos 50m
costas nos Jogos Sul-Americanos de Buenos Aires, em 2006. Recordista Sul-Americano
dos 50m, com o tempo de 24s44, em 2012, na disputa do Troféu Maria Lenk. 6º lugar
dos 50m costas no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2013, em
Barcelona. Participará do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA pela terceira vez, após
ter ficado fora da equipe no ano passado.
Matheus Santana (livre) – Rio de Janeiro, 19 anos, 1,89m, 90kg
Campeão olímpico da juventude nos 100m livre e vice-campeão nos 50m livre e
4x100m livre misto em Nanquim-2014. Recordista mundial Junior dos 100m livre.
Campeão sul-americano dos 100m livre, 4x100m livre e 4x100m medley em Santiago2014. Campeão pan-americano no 4x100m livre em Toronto-2015.
Curiosidade: Matheus segue o exemplo de grandes campeões como o americano Gary
Hall Jr, pois precisa controlar e superar a diabetes para seguir nadando em alto nível.
Em2014, após a FINA estabelecer recordes mundiais na categoria junior, Matheus
superou o recorde dos 100m livre nada menos que quatro vezes. Com seu tempo obtido
na Olimpíada da Juventude, teria sido vice-campeão nas duas principais competições do
mundo em 2014 (Campeonato Europeu e Campeonato Pan-Pacífico).
Formato da competição:
Cada país será representado por quatro atletas, que competirão em provas individuais e
de revezamento, sempre nadando no seu melhor estilo (borboleta, costas, peito e livre).
Os atletas disputam provas eliminatórias, sempre na distância de 50m. Os últimos
colocados de cada prova são eliminados da série seguinte, até que restem apenas dois
nadadores para a final de cada modalidade. Logo depois, os nadadores voltam à piscina
para a segunda fase do desafio com um empolgante revezamento 4x50m medley. A
equipe com maior pontuação nas duas fases será a campeã.

Campeões Raia Rápida:
2012 – EUA: Josh Schneider/ Adam Mania/Mike Alexsandrov/ Eugene Godsoe
2013 – Austrália: Daniel Arnamnart / Christian Sprenger / Matt Targett / Matt Abood
2014 – Brasil: Matheus Santana/ Nicholas Santos/ Felipe França / Guilherme Guido

O Desafio Piraquê Raia Rápida é uma realização da Faz Sport, promoção da Effect
Sport e conta com o patrocínio da Piraquê, Light e Estácio, além da Lei de Incentivo ao
Esporte. A competição tem ainda o apoio da Revista SwimChannel.
Mais informações do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA 2015: raiarapida.com.br

