Itália manda equipe de alto nível para fazer sua estreia no Desafio Piraquê Raia
Rápida, no Mourisco Mar, em Botafogo
Luca Dotto e MichelliSantuchi, medalhistas de bronze no último Mundial de natação no
revezamento 4x100m livre, juntam-se a Mirco Di Tora e Fabio Scozzoli para a
competição, que acontece no dia 13/9
Fazendo a sua estreia no DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA, a Itália definiu a sua equipe:
mesclando experiência e juventude, o time terá Luca Dotto (borboleta) e
MichelliSantuchi (livre), medalhas de bronze no revezamento 4x100m livre no Mundial
deste ano, em Kazan, na Rússia, além de Mirco Di Tora (costas) e Fabio Scozzoli (peito).
O Desafio será realizado no dia 13 de setembro, na piscina do Mourisco Mar
(Botafogo).
“Será a minha primeira vez no Brasil, estou muito ansioso. Espero voltar ano que vem
para a minha terceira participação em Jogos Olímpicos. Creio que os nossos maiores
adversários serão os brasileiros, por estarem competindo em casa. Amo nadar, mas
odeio treinar (risos). E estou fazendo o meu melhor para conquistar uma vaga
olímpica”, afirmou Mirco Di Tora, que começou a nadar aos 5 anos de idade, por
influência da família.
Os italianos prometem dar muito trabalho às equipes do Brasil, Estados Unidos e África
do Sul na competição. E a piscina poderá ter uma "revanche" na prova dos 4x50m
medley. Dotto e Santuchi fizeram parte da equipe do revezamento 4x100m livre que
no último Mundial superou o time brasileiro. Matheus Santana fazia parte da equipe
verde e amarela naquela ocasião e também participará do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA
RÁPIDA.
“Comecei a nadar desde criança, por influência dos meus pais, que me ajudaram a
entender o quão bonito era a natação. Cheguei a praticar basquete, mas decidi focar
somente na natação, porque era o esporte que eu tinha melhor desempenho”, explica
Luca Dotto, que, com seus 25 anos e 1,90m, chama a atenção também como modelo e
já participou de diversas campanhas publicitárias.
Na quarta edição do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA, Brasil e Estados Unidos lutam
pelo segundo título, a África do Sul busca seu primeiro, e a Itália faz sua estreia,
substituindo a equipe australiana. Com seleções da elite do esporte no mundo, o
Desafio, tem um gostinho de prévia dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro,
para grandes nomes da natação internacional.

Perfis dos atletas italianos:
Mircodi Tora (costas) – Ferrara – 29 anos, 1,88m, 83kg
Medalha de ouro nos 4x100m medley e medalha de prata nos 50m costas no
Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos de 2012, em Debrecen, na Hungria.

Medalha de ouro nos 4x50m medley no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos
em Piscina Curta em Rijeka-2008 (Croácia) e Szczecin-2011 (Polônia). É agente policial
na Itália. Começou a nadar aos 5 anos de idade. Atualmente, detém os recordes
italianos dos 50m e 100m costas.

Fabio Scozzoli (peito) – Lugo – 26 anos, 1,88m, 82kg
Campeão mundial dos 100m peito em piscina curta em Istambul, em 2012. Medalha
de prata nos 50m e 100m peito no Campeonato Mundial de Xangai, em 2011. Medalha
de ouro nos 50m peito no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos de Budapeste,
em 2010, além de ter conquistado a medalha de ouro nos 100m e nos 4x100m medley
em Debrecen, em 2012. Possui cinco medalhas de ouro em Campeonatos Europeus de
Esportes Aquáticos em Piscina Curta – nos 100m peito, em Eindhoven-2010; 50m peito
e 4x50m medley em Szczecin-2011; e 50m e 100m peito em Chartres-2012. Medalha
de ouro nos 100m peito dos Jogos Mediterrâneos de 2013, em Mersin, na Turquia.

Luca Dotto (borboleta) – Camposampiero – 25 anos, 1,90m, 80kg
Medalha de bronze nos 4x100m livre no Mundial de Kazan-2015. Medalha de prata
nos 50m no Campeonato Mundial de Xangai, em 2011. Medalha de ouro nos Jogos da
Juventude de Monterrey, em 2008, nos 100m livre e nos 4x100m livres, além de
conquistar a medalha de prata nos 50m livre. Medalha de prata nos 4x100m livres no
Campeonato Mundial em Piscina Curta de Istambul, em 2012, além de ter conquistado
a medalha de bronze nos 4x50m livres em Doha, em 2014. Em 2012, começa a dar
seus primeiros passos como modelo, posando pra inúmeras sessões de fotos para
revistas. No mesmo ano, participou da campanha da Emporio Armani para os Jogos
Olímpicos de Londres e chamou a atenção da marca, que o escolheu para estampar
propagandas da edição limitada da fragrância “Armani Code esporte”. Em 2014, Dotto
fez parte da campanha Primavera/Verão de cuecas e óculos da Emporio Armani.

MichelliSantuchi – (livre) – Castiglion Fiorentino – 26 anos, 1,88m, 82kg
Medalha de bronze nos 4x100m livre no Mundial de Kazan-2015. Medalha de prata
nos 4x100m livre no Mundial de Natação de piscina curta em Istambul, na Turquia.
Medalha de prata no 4x100 livre no Mundial Europeu de 2012, em Debrecen, na
Hungria. Campeão mundial júnior nos 4x100m livre e 4x100m medley e medalha de
bronze nos 100m livre no Rio de Janeiro-2006. Nada de forma competitiva desde os 8
anos de idade.

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 / MattAbood
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 Federal de Incentivo
ao Esporte. A competição tem ainda o apoio da Revista SwimChannel.
Mais informações do DESAFIO PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA 2015: raiarapida.com.br

